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PORSGRUNN: Hus-
ker du når du smakte 
champagne for første 
gang? – Nei, men alle 
babyer får smake fra 
de er veldig små, 
forteller Guillaume 
som driver et av 
Frankrikes anerkjente 
champagnehus. Han 
ba selv om å få besøke 
TAs vinskribent Mads 
Endresen denne 
uken. 
MARIE EDHOLM ANDRESEN 
marie.edholm.andresen@ta.no

Da Mads smakte denne cham-
pagnen for første gang tenkte 
han at ok, denne var fin. Billig 
og bra. Nå blir han «blåst av ba-
nen» av den.

– Vi selger champagne til uli-
ke typer mennesker, derfor 
produserer vi ulike typer cham-
pagne, sier den unge mannen 
fra vingården.

– Woow!
Aldri før har Mads Endresen 
hatt besøk fra et champagne-
hus hjemme i Flåttenlia i Pors-
grunn. Det fikk han denne 
uken, da Guillaume fra det lille, 
men stadig høyere meritterte 
familievinhuset Charles Mig-
non la turen innom. 

– Det er jo helt fantastisk. Det 
er skikkelig woow-faktor over 
dette besøket fra Charles Mig-
non, et lite, men virkelig up and 
coming-vinhus fra Epernay i 
Champagne, sier Mads, som 
faktisk ble spurt om å ta imot 
gjestene fra Frankrike. 

– Det har aldri skjedd før at et 
champagnehus har spurt om å 
få komme, så dette er gledelig, 

sier Mads, som i forkant av be-
søket også smakte seg gjennom 
fire av husets glimrende boble-
viner. Disse er for øvrig omtalt 
på neste side.

Champagne til ulike 
typer mennesker
25 år gamle Guillaume er sjette 
generasjon vinbonde i familien 
Mignon, og hadde med seg fem 
ulike typer champagner for 
smak forleden dag. 

– Årsaken til at vi har flere ty-
per champagne er at ulike typer 
mennesker drikker ulike typer 
champagne, sier Guillaume, 
som hadde med seg flasker fra 
300 kroner og opp til 420 kro-
ner per flaske.

– Et anstendig prisnivå i for-
hold til mange av deres cham-
pagne-konkurrenter, sier Mads, 
mens Guillaume åpner den før-
ste flasken. 

Glassene fylles med et par 

munnfuller og det svinges på 
glassene, det gurgles og spyt-
tes.

– Frukt ... Roser ... sier Mads, 
og stikker nesen dypt ned i glas-
set. 

– Kremet og fyldige bobler.
– Mye frukt og en robust 

kropp.
De smaker og utveksler ob-

servasjoner mens franskman-
nen forteller om oppveksten på 
gården, familien som bidrar, 
om drueplukkerne, om proses-
sen med å utvikle vinen som 
distribueres til 200 land verden 
over.

– Blåst av banen
Norge er blant de landene som 
drikker mest Champagne i til-
legg til Australia og USA. Iallfall 
med tanke på hvilke land 
champagnehuset Charles Mig-
non eksporterer flest flasker til. 

– De fleste som drikker cham-

pagne begynner med noen av 
de mest kjente, og etter hvert 
leter man etter de litt mindre 
champagnehusene. De største 
champagnehusene bruker mil-
lioner på markedsføring, det 
gjør ikke vi, sier Guillaume, 
som lanserte sine første flasker 
i norske pol i 2013. 

– Det var da de ble lansert via 
bestillingsutvalget med sin 
standardchampagne Premium 
Réserve Brut i 2013, at jeg opp-
daget produsenten. Nå blir jeg 
nesten blåst av banen av hvor 
langt opp på kvalitetsstigen de 
har kommet, sier TAs vinskri-
bent. 

Champis til babyen
Å lage champagne er en lang 
prosess, og Guillaume forteller 
i detaljer hvordan familien 
framstiller sine edle dråper. Og 
sine første dråper smakte 
25-åringen selv for 25 år siden. 

– Jeg husker ikke første gan-
gen jeg smakte champagne, alle 
babyer får smake fra de er bitte 
små. Foreldrene dypper en fin-
ger ned i glasset og gir en liten 
smak til barnet. Det er tradi-
sjon, sier Guillaume og smiler, 
mens han åpner nok en flaske 
og forteller om hvordan stedets 
terroir påvirker den distinkte 
smaken. 

– Veldig clean. Elegant, men 
kompleks, sier Mads, mens han 
leter etter de ulike smakene 
som gjemmer seg i boblene. 

Mads spør når Guillaume vir-
kelig ble hektet på vinkarusel-
len.

– Min søster og jeg lekte fak-
tisk gjemsel i champagnekjel-
lerne som barn, og jeg deltok i 
arbeidet på gården fra fjorten-
årsalderen. Siden har det gått 
slag i slag. Jeg elsker arbeidet på 
gården og i kjellerne, men også 
å promotere huset og vinene 

rundt omkring på kloden. Før 
pandemien hadde jeg opptil 
150 reisedøgn i året. Nå har jeg 
roet det litt ned, men fortsatt 
elsker jeg å reise for å presente-
re oss, men også for å lære gjen-
nom å treffe folk fra ulike kultu-
rer og miljøer, forteller han.

Egen vri
Mads tar på seg brillene og stu-
derer etiketten nærmere. Han 
er opptatt av detaljene – som 
Guillaume.

– Vi tilfører 7 til 9 prosent rød-
vin fra årets høst til vår rosé for 
farge, duft og smak. Legg også 
merke til at når det virker som 
vi har relativt høy dosage; altså 
sukkerinnhold i våre Champag-
ner, så er det viktig å si følgen-
de; mange produsenter bruker 
rørsukker eller sukkerbeter. Vi 
bruker kun druesukker fra vin. 
Teknisk sett blir det relativt 
høye tallverdier, men vinen blir 

og oppleves virkelig tørrere, 
mer autentisk, renere og mer 
balansert enn ved å bruke an-
dre typer sukker. Charles Mig-
non sine Champagner kan sum-
meres med tre ord: Struktur, fi-
nesse og renhet, forklarer han.

Vinbønder  
i generasjoner
Familien Mignon har dyrket 
druer i området i lang tid, og 
vingården ble etablert på det 
lille stedet Mesnil-le-Huttier på 
1880-tallet. Champagnehusets 
navn skriver seg fra Charles 
Mignon som var Guillaumes ol-
defar. Lenge leverte Mignon 
druer til de store Champagne-
husene, men Guillaumes far 
Bruno tok et stort sprang da 
han selv begynte å lage Cham-
pagne etter å ha investert i vin-
anlegg og en gammel 1800- 
tallskjeller i Epernay. Familien 
eier i dag rundt 7 hektar vin-
mark, men kjøper også inn mye 
druer gjennom kontraktdyrke-
re. Mignon jobber totalt med 90 
hektar, som gjør dem til en mel-
lomstor Champagneprodusent. 
Familieeiendommen består av 
vinmarker i Grand Cru-lands-
byen Chouilly, i Pierry, klassifi-
sert som Premier Cru, pluss en 
familievinmark i Marne-dalen. 
Vindyrkingen utføres ut fra bæ-
rekraftige prinsipper, og også 
økologisk jordbruk praktiseres. 
Vinstokkene er generelt gamle 
med en snittalder på 40 år. 
Gjennom dype røtter sikres 
dermed både mineralitet og 
vannopptak. Til syvende og sist 
gir dette druene og vinene en 
større robusthet og konsentra-
sjon.

– Personlig invitasjon
Når fem flasker er smakt og dis-
kutert, er det klart for en spa-
sertur og litt mat. På menyen 
står blant annet norsk skinke, 
fenalår, spekepølse, potetflat-
brød, hummer og champagne-
suppe, dampede blåskjell, 
norsk hardost, og lune vafler 
med rørte multer og kaffe avec 
for å avrunde et herlig måltid 
hos vertskapet i Flåttenlia.

Men først en spasertur ned til 
vinmonopolet Porsgrunn 
Down Town hvor Mads og sel-
skapet har fått en personlig in-
vitasjon. Naturligvis etter at 
alle søknadsrutiner har gått i 
orden.

– Jeg er sjette generasjon vin-
bonde i familien Mignon, sier 
Guillaume, og forteller videre 
om sulten etter kunnskap, og 
avmakten i forhold til den uen-
delige kunnskapen som følger 
med det å framstille vin.

– I løpet av en generasjon er 
du heldig hvis du rekker å lære 
gjennom 40 årganger Cham-
pagne. Du må sette deg selv i et 
større og lengre perspektiv i 
forhold til generasjonene før 
deg, og de etter deg. Perspekti-
vet blir likevel lite i forhold til 
naturens lange tidslinjer. Vi er 
underlagt naturen, terroiret, 
tradisjonen. Man må være fo-
kusert og ydmyk samt stole på 
intuisjonen sin oppe i det hele. 
Jeg innser at jo mer jeg lærer, 
desto mer har jeg å lære. Hele 
denne prosessen og perspekti-
vene er vinens skjønnhet, av-
slutter femogtyveåringen etter-
tenksomt.

STORFINT BESØK: Guillaume Mignon, Mads Endresen og Thea Engvik fra champagnehusets importør i hagen til Mads etter smakingen. – Veldig hyggelig å få komme, sier Mignon.  FOTO: MARIE EDHOLM ANDRESEN 

BOBLER: Guillaume skjenker sine eksklusive bobler mens Mads 
følger spent med. 

FEM SORTER: Fire av champagnene fra Charles Mignon fåes på 
polet, den siste er ennå ikke lansert. 

BARE BOBLER: Onsdagen ble det bare smakt bobler i Flåttenlia – 
verdens mest eksklusive bobler. 

DETALJER: Mads og kona Anita studerer detaljene på etiketten.

Mads fikk storfint besøk: 

– Jeg tenkte woow! 
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Nr 13428001 Charles Mignon 
Premium Réserve Rosé Brut kr 300
Charles Mignon, Epernay,  

Champagne, Frankrike 
(Fins de fleste steder i Telemark)
Musserende vin. Druer:  40 prosent Pinot Noir,  
35 prosent Pinot Meunier, 24 prosent Chardonnay. 
Håndplukket. Basevinen gjæres og modnes i ståltanker. 
Den annengangsgjærede vinen flaskemodnes  
mellom 2 og 3 år.  
Alkohol: 12,5 prosent Sukker: 11,2 g/l Syre: 6,1 g/l
Lakserosa med godt skumt og livlig boblebånd.  
Herlig aroma av bringebær og jordbær, med hint av 
roser, hasselnøtt, trøffel og lyst bakverk.  
Fruktig elegant smak med god brus og pent  
integrert sukker. Lang frisk ettersmak.

Passer til: Skalldyr, rød fisk, sushi, tapas, 
spekemat, kyllingsalat, grønnsaker eller aperi-
tiff. Drikkes ved kjøleskapstemperatur.

Konklusjon: Topp kvalitet til uslåelig pris.  
Den smaker like godt som Roséchampagne 
 til dobbelt pris. Guillaume kan sine saker. 
Drikkeklar, kan lagres opptil 2 år, selv  
om jeg foretrekker den drukket nå!

Nr 1862001 Charles Mignon Premium  
Cru Premium Réserve Brut kr 419,90
Charles Mignon, Epernay, Champagne, 
Frankrike (Bestillingsutvalget)
Musserende vin. Druer: 75 prosent Pinot Noir, 
25 prosent Chardonnay. Håndplukket og finsortert. 
Basevinen helklasegjæres og modnes i små ståltanker 
tilpasset de ulike parsellene. Den annengangs- 
gjærede vinen flaskemodnes 2 til 2,5 år. 
Alkohol: 12 prosent Sukker: 8 g/l Syre: 3,7 g/l
Dyp gyllengul med rik brus og livlig boblespiral. 
Fin aroma av rødgult eple, sitron, urter og brioche. 
Delikat ren fruktig og slank smak med balansert brus 
og sukker. Lang litt grapefruktbitter ettersmak.

Passer til: Holtekylling med urter og mandelpotet, 
sopprisotto, skalldyr, rød og hvit fisk, 
grønt er skjønt eller aperitiff. 
Drikkes ved kjøleskaptemperatur.

Konklusjon: Slank og delikat stilig Premium 
Cru med Charles Mignons grapefruktsignatur. 
Drikkeklar, vil ventelig utvikle seg 
positivt i løpet av opptil 5 år.

Nr 931701 Charles Mignon  
Premium Réserve Brut kr 309,90

Charles Mignon, Epernay, 
Champagne, Frankrike 

(Fins de fleste steder i Telemark)
Musserende vin. Druer: 60 prosent Pinot Noir, 

20 prosent Pinot Meunier, 20 prosent Chardonnay. 
Håndplukket. Basevinen gjæres og modnes i 

ståltanker. Den annengangsgjærede vinen flaske-
modnes mellom 18 og 24 måneder. 

Alkohol: 12 prosent Sukker: 9 g/l Syre: 3,7 g/l
Gyllengul med godt skum og snertne bobler. 

Pen aroma av rødt eple, aprikos, blomstervanilje 
og litt brød. Delikat stram og frisk smak av eple 

og grapefrukt med kremet brus og balansert 
sukker. Appetittvekkende grapefruktsteinbit-

terhet i ettersmak med god lengde.

Passer til: Finfin til aperitiff, men også flott 
til skalldyr, sushi og spekemat samt ost. 

Drikkes ved kjøleskapstemperatur.

Konklusjon: God, stram og passe 
bitter-snerten Champagne til litt 

høyere pris enn rosé-varianten. 
Meget bra, men ikke unikt kjøp. 

Drikkeklar, kan lagres opptil 2 år.

Nr 1862201 Charles Mignon 
Grand Cru Cuvée Comte de Marne   

kr 409,90 (før kr 510,90)
Charles Mignon, Epernay, Champagne,  

Frankrike (Bestillingsutvalget)
Musserende vin. Druer: 70 prosent Chardonnay,  

30 prosent Pinot Noir fra Grand Cru-parseller  i 
Montagne de Reims og Côte des Blancs.  Håndplukket og 

finsortert. Basevinen helklasegjæres og modnes i små 
ståltanker tilpasset de ulike parsellene. Den annengangs- 

gjærede vinen flaskemodnes 3 til 4 år.  
Alkohol: 12 prosent Sukker: 7 g/l Syre: 4,2 g/l

Dyp gyllen med rik brus og livlige spiraliserende bobler. 
Super utviklet aroma av skogsopp, parmesan, mandler, 

lime, gul plomme og akasie samt litt brioche.  Fyldig, 
konsentrert og fortsatt frisk sitrusoljesmak balansert 

mot modent eple. Lang nyansert og saltmineralsk 
ettersmak.

Passer til: Lokal fisk eller Holtekylling med 
smørbaserte sauser, hummer, kreps, 

moden ost eller meditasjon etter måltidet. 
Temperatur: 8-10 grader.

Konklusjon: Denne blåste meg av banen! 
Glitrende god kvalitet til nedsatt pris. 

Et knallkjøp! Drikkeklar, 
kan lagres opptil 10 år.

Da Champagne 
traff P orsgrunn

Stor var min overraskelse da jeg i sommer fikk mail om at den unge oppadstigende champagnestjernen Guillaume 
Mignon ønsket å komme hjem til oss i Flåttenlia for å presentere hele rekken av vinene til familievinhuset Charles 

Mignon. Det er det første besøket fra Champagne hos oss. Dette er hardtarbeidende bønder med jord under 
neglene. De leverte tidligere druer til de store Champagne-husene, men faren til Guillaume, Bruno, ville ta det 

store spranget for å lage best mulig egen vin. De ble en del av vinbonderevolusjonen i Champagne. Uten å vinne 
anbud og hylleplass på vinmonopolet da de ble lansert via bestillingsutvalget med sin standardcha

mpagne Premium Réserve Brut i 2013, arbeidet de seg gjennom vinenes kvalitet og hyggelige pris til hylleplasse-
ringer på polet. De selger i dag på samme nivå som de internasjonale gigantene Bollinger og Moët & Chandon. 
Fra sin base i Champagnehovedstaden Epernay driver de bærekraftig og tradisjonelt, men har etter hvert både 
den nyeste teknologi og ekspertise tilgjengelig. Følgelig lager de rene, fruktige, friske og balanserte viner med 

tydelig avtrykk fra de naturgitte forutsetningene og druesortene. Med Guillaume i førersetet har 
vinene blitt stadig bedre. Da jeg smakte vin derfra i 2013 tenkte jeg at dette var billig og bra, 

men nå har de tatt et kvantesprang oppover kvalitetsstigen. 
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Tekst og foto: Mads Endresen


