
TelemarksavisakulTur Lørdag 15. januar 202230

Bobler i glasset og vinbonanza på en torsdag
POrsGruNN: – Sola 
skinner og det er 
langt på formiddagen. 
Vi må ha bobler, sier 
Theresa, og skjenker i 
glassene torsdag 
formiddag. 
MARIE EDHOLM ANDRESEN
marie.edholm.andresen@ta.no

Den unge tyske vinprodusen-
ten Theresa Breuer er på besøk i 
Porsgrunn og hos Mads Endre-
sen og den ene flasken åpnes 
etter den andre. Glassene snur-
res og nesene skjerpes. Det 
spyttes over en lav sko og stem-
ningen er på topp hos TAs vin-
skribent.

– Wonderwoman
Glem DN og Merete Bø, glem 
Aftenposten og Ingvild Tenn-
fjord. Theresa Breuer var hos 
Mads Endresen sammen med 
Helene Dyring og Henriette 
Batt fra hennes norske impor-
tør Engelstad.

– Det er utrolig gøy. Hun er en 
wonderwoman innen økolo-
gisk vindyrking og spiller på lag 
med naturen. Hun har noen 
fantastiske viner som jeg gleder 
jeg til å smake, sa Mads før The-
resa var på plass i Porsgrunn.

Vinene står på rekke og rad 
mens Theresa forteller om alt 
fra hverdagsviner til toppviner 
fra vinmarkene deres i Rhein-
gau. 

Her er både hvitvin, rosé, 
rødvin og musserende. Ries-
lingvinene er mange, men det 
fins også viner med Pinot 
Blanc, Pinot Gris og Pinot Noir.

Hun ble kastet inn i alvoret da 
hennes far i 2004 plutselig 
døde av hjerneslag. Dette var et 
sjokk for Theresa, men hun 
brettet opp ermene og nå er det 
hun som styrer det tyske vin-
huset Georg Breuer – et vinhus 
som produserer viner nord-
menn har trykket godt til brys-
tet.

På lag med naturen
Boblene danser i glassene og 
Theresa forteller mens Mette 
Kristensen, Engelstad–jentene 
og Mads kone Anita smaker og 
synser.

– Woow! Amazing!
Det er tydelig at vinene faller 

i smak hos den kresne forsam-
lingen. Det er damer som har 
smakt mer enn de fleste. Henri-
ette Batt fra importør Engelstad 
var blant annet nordisk mester i 
vinsmaking og restaurantsjef 
hos Bagatelle i sin tid og Mette 
Kristensen driver sammen med 
Mads Endresen vinbloggen 
Mads og Mettes vinverden og 
har besøkt en rekke vingårder 
rundt i Europa. Mette var også 
dama bak Friisebrygga mat og 
vin.

– Er denne spontangjæret? 
spør Mads mens Theresa fortel-
ler om en av sine rieslingviner.

– Noen ganger er den det, an-
dre ganger ikke. Når vi lager vin 

som vi gjør er vi prisgitt tempe-
ratur og solforhold. Det er natu-
ren som gir føringer for hvor-
dan vinen blir og om den er 
spontangjæret eller ikke. Vi føl-
ger ingen trender, vi må gjøre 
våre ting, sier Theresa og tar en 
slurk.

– Denne er mer kompleks, 
denne krever to slurker, sier 
hun og smiler.

Det drikkes, smakes– og spyt-
tes.

– Hjemme best
– This is amazing! Det er dette 
driver vi med hver dag. Det er 
ganske fint, smiler Henriette 
Batt, og forteller en episode fra 
den gang hun jobbet for Eyvind 
Hellstrøm på Bagatelle.

– Jeg husker vi fikk smake vin 

fra Weingut Georg Breuer, da 
Bernard Breuer besøkte oss. Ey-
vind syntes den var fantastisk, 
men likevel «vi kan ikke selge 
tysk vin» sa han. Det var liksom 
helt uakseptabelt, men Bernard 
fikk skrevet seg opp på Eivinds 
«Wall of Fame», forteller hun.

– Heldigvis har det skjedd en 
utvikling for nordmenns inter-
esse for tysk kvalitetsvin, ler 

Theresa og åpner enda en flaske.
– Det er fantastisk at vi kan ha 

en slik smaking her hjemme når 
alt annet er stengt. Det er en in-
tens smaking, men likevel i vel-
dig hyggelige omgivelser, sier 
Theresa som uttrykker stor 
takknemlighet over å få komme 
på hjemmebesøk i Porsgrunn.

– Ja, det er jo de beste omgi-
velsene å smake viner i. Hjem-

sammeN iGJeN: – Jeg besøkte Theresa hjemme i Tyskland i 
2013, og det var veldig hyggelig å sees igjen, forteller Mads, om den 
anerkjente vinmakeren. 

TiD FOr maT: Etter endt vinsmaking er det endelig på tide med litt 
mat – og vin hjemme hos Mads.  

FOrTeller OG FOrklarer: Theresa Breuer skjenker i glasset 
og forteller om produksjonen hjemme i Tyskland mens Henriette Batt, 
opprinnelig fra Skien, som jobber for importøren Engelstad følger 
interessert med. 
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me hvor man er avslappet og 
komfortabel, sier Mads som 
møtte Theresa for første gang 
hjemme i Rheingau i 2013.

– Jeg kjøpte min første flaske 
fra Georg Breuer rundt begyn-
nelsen av 2000–tallet, og har 
vært fascinert siden. Din far var 
flink, men du har tatt det videre. 
Nå er vinene mer feminine, re-
nere, strammere og mer krispe 

og naturen og du spiller på lag, 
sier Mads. Theresa sier at vinene 
hennes og hennes fars viner 
bygger på mye av de samme ide-
ene om å fokusere på tørre, fris-
ke og terroirtypiske viner, men 
at mye av forskjellene skyldes 
endrede trender både hos vin-
makere og produsenter de siste 
tyve årene. Ja, vi kan vel si at du 
står på din fars skuldre, bygger 

på hans og familiens lange vin-
tradisjoner, men også følger din 
egen stemme på vei inn i framti-
den, repliserer Mads, og spør 
om hun tenker på mat når hun 
lager vin.

– Både og, sier hun avslut-
ningsvis – og smiler.

– Du kan aldri spise mat uten 
vin, men du kan gjerne drikke 
vin uten mat.

livliG: Det blir livlig når Mette Kristensen og Mads Endresen inviterer til vinbonanza.


