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PORSGRUNN: I kjelle-
ren hos Mads Endre-
sen spisses smakslø-
kene og det skjenkes 
edle dråper i eksklu-
sive Zalto-glass mens 
TA er flue på veggen. 
Hva vi bør drikke, vil 
nemlig denne eksklu-
sive lille gjengen 
fortelle deg. 
Marie edholM andresen
marie.edholm.andresen@ta.no

Jo mer vin du drikker, jo tørrere 
ønsker du den, sier Mads En-
dresen og svinger glasset.

kun det beste
TAs vinskribent har storfint be-
søk hjemme i Flåttenlia i Pors-
grunn. Det er her Mads jobber 
for å gi folket det beste i glasse-
ne til enhver anledning og se-
song. Flere ganger har han fått 
spørsmål om hvorfor alle vine-
ne får så gode terningkast i 
vinspalten som kan leses i TAs 
papirutgave hver fredag.

– Jeg ser ikke noe poeng i å 
skrive om dårlig vin, mener 
Mads, og tar for seg kun det 
beste.

Det skravles og det klirrer i 
mange flasker når Lorenz Haas-
Allram er på besøk. Han har 
med seg flaskene som er tappet 
på egen familievingård pluss et 
par kartongviner.

Weingut Allram er en av de 
ypperste vingårdene i Østerri-
ke, og trettitoåringen Lorenz er 
oppvokst blant fat og vinran-
ker.

Nå er han i Porsgrunn for an-
nen gang. Sist gang var han 
både hos Mads og Mette Kris-
tensen da hun drev Friisebryg-
ga Mat og Vin, nå er han igjen på 
hjemmebesøk hos Mads.

– Jeg kjente igjen huset med 
én gang jeg kom. Det er et vel-
dig fint sted, sier vinmakeren 
og får importør Henrik Holst til 
å åpne flaskene og kartongene.

– Noe helt spesielt
Henrik Holst representerer im-
portøren Holst Wines AS og har 
fikset å få Lorenz til Porsgrunn. 
Her forteller han om vinmarke-
ne, om klima, om jordsmonn 
og historie. Vin er langt fra bare 
smak, for det er smak på grunn 
av historie, tradisjoner og mo-
der jord. Det er derfor ikke 
overraskende at dette er en 
økologisk vingård.

Men nå er det smaken som 
står i fokus. 

– Jeg elsker Riesling, men 
Grüner Veltliner er noe helt 
spesielt, sier Mads, og smaker 
seg fram til essensen av den 
østerrikske druesorten.

Her er smaker av frukt som 
fersken, men også roser og ur-
ter. Og Nesle? 

– Ja, det stemmer det, sier Lo-
rentz og nikker høflig. 

– Jeg er egentlig veldig forsik-

tig med å fortelle folk hva de 
skal lukte og smake, det er fak-
tisk veldig individuelt.

verdens mest eksklusive
Zalto-glassene tømmes og fyl-
les. Faktisk var det Henrik 
Holst som oppdaget glassene 
som er blitt verdens mest be-
rømte vinglass. Han tok dem 
med seg fra en lunsjrestaurant i 
Østerrike og fikk etter hvert 
agenturet på de eksklusive 
håndblåste glassene. Mads har 
et knippe, og i en periode var 
det helt umulig å få tak i flere. 
Det var covid og familien som 

laget dem ble smittet og kom i 
karantene – som så mange an-
dre.

– Når en hel familie sitter i ka-
rantene etter tur, er det helt 
umulig å holde produktiviteten 
ved like, sier Lorenz og smiler.

Det er nok Zalto-glass hos 
Mads, men enkelte av vinene 
får en helt annen framtoning i 
et større burgunder-glass kon-
tra det tradisjonelle hvitvins-
glasset.

– En helt annen opplevelse, 
sier Mette, og snurrer den store 
klokken med et par slurker av 
neste vil på lista.

– Og vi er så heldige som har 
selveste Zalto-mannen her! sier 
Mads ivrig og stikker nesen på 
nytt ned i den store håndblåste 
glassklokken.

– Nyansene kommer mye 
bedre fram, sier han og smiler. 

Prisen?
Lorenz Haas-Allram er opp-
vokst på vingården og har vært 
i businessen siden han var li-
ten. 

Han har nå overtatt driften 
etter sin far som mer eller min-
dre har pensjonert seg – mens 
moren fremdeles er i full sving.

– Jeg er 4. generasjon vinpro-
dusent i familien. Hvis du tar 
med gamle dager da man ikke 
bare dyrket vindruer, er det 6 
generasjoner, forteller han, 
som betegner gården i Kamptal 
på cirka 35 hektar som en mid-
dels stor vingård. 

80 prosent av alt de lager ek-
sporteres, og hundrevis av liter 
havner i de norske vinmonopo-
lene.

– Det er bare å ta turen med 
det samme. Disse vinene er 
fantastiske. Og prisen! sier 
Mads og smiler.

– Den er amazing!

Tar kun for seg det beste
Edle dråper: – Prisen er amazing!

GOD sTemNiNG: Det er god stemning når østerrikske Lorenz Haas-Allram er på besøk. Mads Endresen og Mette Kristensen er i sitt ess 
under vinsmakingen i Flåttenlia.  FOTO: marie eDhOlm aNDreseN

skJerPer saNseNe: Mette Kristensen, Anita Jørgensen 
og Mads Endresen skjerper sansene, smaker og noterer når de 
østerrikske vinene skal prøves. 

skarPe Neser: Det luktes og smakes intenst når importør Henrik 
Holst er på besøk. 


