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Ridge Vineyards 
Lytton Springs, Dry Creek, 
Sonoma County

Lytton Springs har med over 115 år 
gamle vinstokke nogle af de ældste 
i Sonoma. Mest kendte producent 
er uden tvivl Ridge, som anført af 
den karismatiske vinmager Paul 
Draper blev anerkendt som et af 
de bedste huse i Californien. Den 
første årgang af Lytton Springs var 
1972, og der benyttes en assemblage 
af mange forskellige druesorter 
for at fremhæve den centrale drue 
zinfandels bedste sider.
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CALIFORNIEN
Centrum for bæredygtighed
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lere og flere vinlande investerer 
i bæredygtig vinproduktion: 

Det, der på engelsk kaldes sustainable 
winegrowing. Frontløberen må siges 
at være Californien, hvor de i årtier 
har udviklet strategier, processer og 
teknikker til at skabe en bæredygtig 
vinproduktion. Det grundlæggende 
princip i bæredygtig vinproduktion 
er at give så meget tilbage, som man 
tager fra jordens ressourcer. Således 
skal hele virksomheden være i balance 
med miljøet, men det inkluderer også, 
at virksomheden skal være bæredygtig 
omkring social retfærdighed og dermed 
tage ansvar for medarbejderne samt 
sikre en bæredygtig og langsigtet 
økonomi for vingården. 
Da jeg besøgte Californien i maj i år, var 
det iøjnefaldende at se, at bæredygtig 
vinproduktion nu praktiseres af 
drueavlere og vinproducenter i hele 
Californien. Jeg så adskillige eksempler 
på, at der udvikles med henblik på at 
holde jorden sund, luft og vand rent, 
genskabe lokale økosystemer og bevare 
naturlige miljøer for dyr og planter. 
At blive ”sustainable” certificeres 
gennem California Sustainable 
Winegrowing Program. Her i 2019 er 
der 143 certificerede vinproducenter, 
der tegner sig for 85% (1,9 milliarder 
liter) af statens samlede vinproduktion. 
Det omfatter 1.398 vinmarker med 
i alt 60.671 hektarer, svarende til 25 
procent af alle vinmarker. Yderligere 
ti procent af vinproduktionen 
er certificeret i forskellige lokale 
programmer, der inkluderer fiskevenligt 
landbrug, Lodi-regler, Napa Green og 
Sustainability in Practice (SIP). Intet 

andet vinland har så mange bæredygtigt 
certificerede dyrkningsarealer og 
produktionsmængder. At blive 
bæredygtig er en kombination af mange 
ting, man skal gøre. En række har at 
gøre med at arbejde med markerne og 
vinhuset, så det belaster miljøet så lidt 
som muligt. Men der er også en række 
faktorer, som har med medarbejderpleje 
at gøre samt at sikre et solidt økonomisk 
fundament for vingården. Lad os kigge 
nærmere på en række af de konkrete 
initiativer, der arbejdes med.

VAND

Vand er en mangelvare i Californien. 
Selvom der nu har været et par 
regnfulde år, ved enhver californisk 
vinbonde i dag, at de skal spare meget 
på vandforbruget. David Gates fra Ridge 
Vineyard i Santa Cruz-bjergene ved, 
hvordan man gør det. Det handler om 
teknologi for at finde ud af, hvor meget 
vand vinstokken virkelig har brug for, 
og det er baseret på en kompliceret 
teknisk analyse. Kort sagt handler det 
om at måle mængden af fugt i planten 
og derefter sammenligne denne med 
fordampningseffekten—det vil sige 
alt, der påvirker fotosyntesen som 
temperatur, vind og fugtighed. Disse 
data sammenlignes derefter med den 
generelle fordampning i vinmarken. 
Hvis planten ikke kan reagere på dette, 
har den brug for vand. Og med den nye 
teknologi benytter Ridge nu halvdelen 
af vandmængden, og det handler om 
millioner af liter. 

CALIFORNIEN
AF THOMAS RYDBERG

F

Centrum for bæredygtighed



Også den store producent Gallo arbejder målbevidst med at 
spare på vandet og har gennem de seneste 3-4 år sparet 25% 
primært gennem at opfange en del af den vand, der fordamper. 
Gallo arbejder med avancerede computerprogrammer på IBM’s 
Watson computer og har en målsætning om med tiden at 
kunne opfange 90% af det vand, der fordamper.

SOLCELLER

Robert Mondavi Winery og Ravenswood er to af Californiens 
mest berømte vingårde. Begge er også dybt involveret i 
forskellige projekter til at spare energi og vand. Robert 
Mondavi og Ravenswood er en del af en gruppe, der har 
investeret meget i solenergi. I alt har de installeret 17.000 
solcellepaneler— det samlet set største anlæg i Californiens 
vinindustri. Den producerede solenergi dækker nu stort 
set alt energiforbrug. De fire anlæg har en kapacitet på fire 
megawatt. Mondavi er dermed en af de bedste til at reducere 
det samlede kulstofaftryk. ”Vi er nødt til at leve i harmoni med 
de ressourcer, vi er så afhængige af, hvorfor alle bæredygtige 
projekter med energi, vand og meget mere er helt afgørende,” 
siger Kelly Graves, teknisk manager. 

DYRENE HJÆLPER?

Flere og flere producenter i Californien er afhængige af dyr på 
vingården. Chris Benziger hos Benziger Family Winery kalder 
sig selv en hyrde. Han har i dag adskillige hundreder af får, som 
græsser i vinmarkerne. Siden 2006 har de gjort kål på ukrudt 
og derudover forbedret jordens mikrobiologi. Chris Benziger 
bliver ofte spurgt, om det er rentabelt at holde får. Svaret er, 
at det går op de fleste år, men det handler mere om trivsel og 
bæredygtig produktion end om dollars.

Insekter er lige så vigtige for bæredygtig vinproduktion. Hos 
Benziger har de insekthoteller i vinmarken. Insekterne er 
vigtige for bestøvning men ligeledes for at skabe økologisk 
balance i vingården. Derudover er mange perfekte skadedyrs-
bekæmpere. Benziger har været helt biodynamisk siden de 
tidlige 1990'ere. 

UGLER I VINMARKEN

Da jeg besøger Delicatos vinmarker i Lodi, kan jeg se 
fuglekasser flere steder i marken. Bud Bradley fortæller, at her 
bor uglerne, som sørger for at holde vinmarkerne fri for mus 
og andre dyr, som ødelægger vinstokkene. Skadedyrene spiser 
ikke druerne men gnaver i rødderne, hvilket gennem mange 
år betød, at vinstokkene døde. Og da mange vinstokke er over 
100 år gamle i Lodi og laver fremragende zinfandel druer, var 
man nødt til at finde en løsning. Og det blev uglerne. Men det 
er ikke kun ugler. I Sonoma så jeg flere trænede falke blive 
brugt i kampen mod mus, slanger og rotter.
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AFFALD

Fetzer Vineyard i Mendocino var først med konceptet Zero 
Waste, det vil sige, at man ikke efterlader nogen form for 
affald. Allerede i 1990 formulerede de et mål omkring nul 
affald. År efter år har de konstant identificeret nye muligheder. 
I dag er de på næsten 99 procent. Fetzers bæredygtighedschef 
Josh Prigge forklarer, at det handler om at forenkle vores 
system til at spore affald. Grundlaget for dette er et stort 
omkostningssystem, hvor de kan følge op på alle dele af 
affaldshåndteringen. Josh Prigge understreger, at det aldrig 
har været vanskeligt at få de ansatte involveret i dette arbejde: 
“Da vi var så tidligt ude med nul affald, er disse ideer nu 
indlejret i virksomhedens DNA, hver medarbejderne har 
bæredygtighed i tankerne, uanset hvad de arbejder med. Hvert 
år belønner vi også dem, der kommer med de bedste ideer.” 

Fakta Californien 

4.-største vinland i verden, 
og 49 af 58 counties laver vin i staten
Antal vinhuse: 4.700
Antal drueavlere: 5.900
Antal AVA: 139
Beplantet vinareal: 231.000 ha
Total produktion: 2.502 mio. liter vin
Eksport til Danmark: 8.3 mio. liter (2012)
Position i Danmark (markedsandel): 8 (4,8 %)
110 druesorter dyrkes der. Mest plantede er 
chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, white & 
red zinfandel, sauvignon blanc, pinot noir



Mød Californiens største stjerner

Man kan godt blive en smule starstruck, når man går gennem BorderShops 
vinafdeling, og møder alle de største amerikanske celebrities. Der står Charles 
Smith’s inciterende ’Kung Fu Girl Riesling’. Og der ligger den silkebløde Mount 
Peak Rattlesnake Zinfandel. Hvis du vil vide endnu mere om dem, så spørg 
vores dygtige personale til råds. De kan tage dig på en regular walk of fame 

gennem afdelingen, og præsentere dig for alle de berømte dråber.

Vi ses i BorderShop.
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iger man Californien og vin, vil man utvivlsomt som 
det første nævne Napa Valley: Dalen lidt nord for San 

Francisco, som er blevet synonym med de bedste vine fra 
Californien. I Californien produceres 90% af al vin i USA, og 
den årlige produktion er på 4 milliarder flasker fra et areal på 
231.000 hektarer. Hertil kommer spisedruer og rosiner fra et 
lige så stort område. Napa Valley udgør kun 7%, men der er 
ingen tvivl om, at tager man de mest kendte californiske vine, 
så kommer hovedparten herfra. Mere end 500 vinhuse har til 
huse i dalen, hvor der er 18.400 hektarer vinmarker og stort 
set ingen ledig jord. Priserne er høje, og det er næsten umuligt 
at købe jord— eller sagt på en anden måde: Man skal i dén 
grad have pengepungen i orden. Det betyder også, at druerne 
er dyre. Det er ikke ualmindeligt at kiloprisen for Napa Valley 
cabernet sauvignon er omkring 30 kroner.

HISTORIEN

Yount var nok den første, der plantede vin her, ved Yountville 
nær Napa by i 1838. Men det var nok nærmere hans svigersøn 
Rutherford (en anden lille landsby), som blev den første kendte 
med sine 400 hektarer nogle år senere. Sidst i 1800-tallet var 
her allerede omkring 150 vingårde, hvoraf flere stadig lever, 
nogle dog mere af navn end af gavn. Første kommercielle 
vingård blev startet af Charles Krug i 1861.

I 1920 ramte forbudstiden USA, og dalen blev hårdt ramt. 
Mange måtte lukke, og kun få overlevede ved at sælge druer 
eller levere altervin, som stadig var tilladt. Og da forbuddet 
blev ophævet i 1936, tog det da også mange år, før området 
kom helt tilbage. Gennembruddet kom i 1976, hvor Napa 
tog verden med storm i den berømte Pariser-smagning: De 
californiske vine slog i en større blindsmagning en række af de 
bedste franske vine.

Dette var da også startskuddet til en revolution i området, 
og hundreder af vinhuse åbnede op gennem 1980’erne og 
1990’erne; og turismen voksede i takt med udviklingen. I dag 
gæster årligt 4,5 millioner den blot 32 kilometer lange dal, 
som også gennemkøres af Napa Valley Wine Train. Turisttoget 

DET 
POLEREDE 
NAPA På besøg i Napa Valley 

- Californiens mest kendte vinområde

S

AF THOMAS RYDBERG
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transporterer de besøgende op gennem dalen, mens de kan 
sidde og nyde vinene fra de marker, de passerer. Vinhusene er 
prætentiøse, og man fornemmer med det samme, at turisme 
er en væsentlig del af forretningen i Napa. Smagerum og 
faciliteter er absolut i top, og der er en stor skare af personale 
til at guide de besøgende. Men vinmageren eller andre, som er 
involveret i produktionen, skal man nok ikke forvente at se, 
hvis man ikke har lavet en helt speciel aftale.

STORHEDEN OG SKØNHEDEN

Til gengæld er udsigten storslået i dalen, som er blandt de 
flotteste vinområder på denne jord. Den bakkede dal indhyllet 
i vinmarker er som taget ud af et maleri. De mest kendte vine 

fra Napa laves på druerne cabernet sauvignon og chardonnay. I 
alt 16 AVA’er ligger i dalen, hvor de mest kendte er Rutherford, 
Stags’ Leap og Oakville. Og lad mig bare afsløre, at mange 
af vinene er ganske forrygende og har et meget højt niveau. 
Priserne er høje, men kvaliteten følger også med. Eneste anke 
er måske manglen på karakter. Mange af vinene minder meget 
om hinanden og har det typiske, polerede oversøiske udtryk. 
Men det er svært at sætte en finger på meget, der trækker 
ned. Til gengæld ælder vinene særdeles flot, både cabernet 
sauvignon og chardonnay. Og da der er mindre variation i 
årgangene end i Frankrig, er mulighederne for at købe til 
kælderen derfor store, hvilket man bør unde sig selv. 

VIGTIGSTE AVA’ER

Rutherford: Central AVA midt i Napa. Kendt for især cabernet 
sauvignon, og det er her, man finder en række af de ældste og 
historiske vinhuse. 1.750 ha
Stags Leap: Varm men med kølige eftermiddagsbriser. Kendt 
for silkebløde og elegante cabernet vine. Lille men anerkendt 
med kun 540 ha. Bedste producent: Sahfer’s
Oakville: Cabernet-land med kendte producenter som 
Screaming Eagle, Mondavi og Opus One, hvilket betyder, at en 
række af de dyreste vine fra Californien kommer herfra. 2.100 
ha
St. Helena: En af de varmeste og tørreste AVA. Godt 2.700 ha. 
Bedste producenter: Spottswoode, Charles Krug og Raymond.
Los Carneros: Sydligeste AVA i Napa og deles med Sonoma. 
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Er et af de tørreste områder i Sonoma med næsten konstant 
blæst. Alligevel har området et gunstigt klima takket 
være havets kølende effekt og den tunge tåge, der hænger 
over jorden formiddag og aften. De betingelser er gode for 
chardonnay og pinot noir. En del mousserende vine laves her.

 
DEN AMERIKANSKE FØRSTE CRU VIN

Opus One er måske den vin, der i dag kommer tættest på at 
være et historisk ikon i den amerikanske vinindustri. Det 
var da også de to legendariske vinmagere Baron Philippe 
de Rothschild og Robert Mondavi, som fra hver sin side af 
Atlanten besluttede at lave denne vin sammen. Det var tilbage 
i 1970, de mødtes for første gang, men man skal frem til 1978, 
før projektet fik sin endelige form. På et møde i Bordeaux, 
der varede under en time, fik de fastlagt rammerne, og under 
høsten året efter sammensatte man en særlig cuvée bestående 
af frugten fra Robert Mondavi’s bedste parceller, der blev 
modnet og stylet, som var den en 1. cru vin fra Bordeaux.

Det var sønnen Tim Mondavi og Patrick Léon fra Mouton 
Rothschild, der stod med ansvaret de første mange år. En 
ikke altid helt nem opgave med to så store personligheder bag 
rattet. Men vinen fik en fantastisk modtagelse, og i de følgende 
år fulgte arbejdet med at transformere den lille ”garagevin” 
om til en selvstændig vingård med egne vinmarker og egne 
produktionsfaciliteter.

I 1981 erhvervede man 15 hektarer fra Robert Mondavi. Det 
var den såkaldte Q Block, der havde leveret broderparten af 
druerne til den debuterende årgang 1979, og dermed var Opus 
One på vej mod at få sit eget liv. Og i 1983 købte man så de 21 
hektarer, som udgør The River Parcel ovre på den anden side 
af Highway 29, og året efter fulgte yderligere 19 hektarer: Den 
såkaldte Ballestra Vineyard klods op af The River Parcel.

Som prikken over i'et byggede man så et stort og yderst 
moderne vinhus, som stod færdigt i 1991. Projektet var dog 
blevet så stort, at det også var tid til en fuldtidsvinmager, og i 
2001 hentede man Michael Siacci, som stod bag de anerkendte 
vine fra Stags’ Leap Winery. Det betød, at vinene skiftede en 
smule stil, blev mere koncentrerede, men stadig med en meget 
rank struktur og elegance. Og ikke mindst blev der i årene efter 
en større ensartethed mellem årgangene. 

I forbindelse med, at Robert Mondavi blev solgt i 2004, blev 
Opus One solgt til Constellation, og vinhuset fungerer nu 
fuldstændig selvstændigt. 
Opus One laver kun én vin og ikke en andenvin, som man 
ser det i Bordeaux. Der laves en enkelt andenvin, Overture, 
som udelukkende sælges til besøgende. Vinmarkerne drives 
økologisk og typisk med en overvægt på omkring 80-85% 
cabernet sauvignon samt en mindre del cabernet franc, merlot, 
petit verdot og malbec. 

Alle druer sorteres ved hjælp af den nyeste teknologi, som 
sikrer ensartet modning, og herefter gæres vinen med intensiv 
skindkontakt, inden den typisk modnes omkring 18-24 mdr. i 
franske fade. 
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Sonoma's 
   solrige safter

onoma er det autentiske bekendtskab i 
Californien. Vinene er på den ene side solrige 

men samtidigt med struktur og elegance. Godt en 
times kørsel nord for San Francisco møder man 
Sonoma. Nabo til Napa Valley men tættere på 
kysten og derfor med et noget køligere klima. Man 
kan, allerede når man ankommer, fornemme, at 
alt er mere afslappet her end hos naboen Napa. 
Naturen er mere rå, der er ikke nær så poleret, 
og folk er generelt mere afslappede. Her kan man 
sagtens komme uanmeldt og smage et par vine 
uden at betale. Det er stort set utænkeligt i Napa. 
Sonoma er også et betydeligt større område og 
mere varieret; og for virkeligt at forstå området 
skal man nok helt tilbage til starten af det 19. 
århundrede. Hovedparten af Sonoma er beklædt 
med skov, og det er under 10%, der er plantet med 
vin. Så i modsætning til Napa er der store forskelle 
i Sonoma.

HISTORIEN

Sonoma County var det første område i Californien, 
hvor der blev dyrket vin. Det skete tilbage i 1812, 
og godt 20 år senere blev disse vinstokke spredt 
over hele Californien, så den generelle vindyrkning 
i Californien har mere end 150 år bag sig.
Det var dog først op i 1980’erne, at den bredere 
kreds fik øje på vinene fra Sonoma. Det skete 
samtidigt med, at man begyndte at interessere sig 
for de mange gamle vinstokke og især de ældre 
zinfandel stokke. Og det var især vinene fra Ridge 
Winery såsom Geyserville og Lytton Springs, som 
åbnede folks øjne for området.

S

AF THOMAS RYDBERG



DRUERNE

Men zinfandel er langt fra den eneste druesort. Mere end 
50 druesorter dyrkes i Sonoma, og det skyldes ifølge de 
lokale, at man finder stort set alle slags jordbunde i Sonoma, 
både vulkansk, sand, ler og jord. Zachary Long fra Kunde 
fortalte, at de alene hos Kunde Winery bruger 17 sorter, og 
det skyldes den store forskel på markerne, dels med op til 300 
meters højdeforskel, dels et alsidigt klima og så de forskellige 
jordbund.

AVA’ERNE

I dag består Sonoma af 17 AVA’er, 1.800 drueavlere og lidt 
under 500 vinhuse. Ikke mindre end 24.284 hektarer med 

vin, hvor chardonnay dominerer sammen med pinot noir og 
cabernet sauvignon. Hovedparten er dog ganske små vinhuse, 
og 70% af dem producerer under 70.000 flasker årligt. De mest 
kendte områder er Alexander Valley, Dry Creek Valley, Russian 
River Valley og Sonoma Valley. Hvor Russian River Valley 
især er kendt for deres chardonnay vine, som får et køligt 
udtryk grundet de kølige briser fra Stillehavet, er Dry Creek 
zinfandels højborg. Alexander Valley er cabernet sauvignon, 
mens Sonoma Valley som den største AVA har lidt af hvert og 
er lidt af en joke, dens størrelse taget i betragtning. Med over 
2.000 km2 og forskellige jordbundstyper og mikroklimaer 
giver det ingen mening at have så stor en AVA. Men der er 
mange jordbundstyper repræsenteret i Sonoma, og totalt 
arbejder man med flere typer end i hele Frankrig tilsammen. 
Klimaet er varmt, men grundet nærheden af havet er det 
køligere end i Napa. Det er især morgentågen, som ligger i 
markerne et godt stykke op ad formiddagen, der har betydning 
for druernes modning og syreniveau.

Der er flere producenter, der er begyndt at arbejde 
biodynamisk. En af de mest kendte er Benzinger, som begyndte 
at omlægge deres landbrug i 1995. Og netop den holistiske 
tilgang til at drive vingården som en farm har også tiltrukket 
mange besøgende til vinhusene i området. Og i dag er en 
væsentlig indtægtskilde netop de besøgende.
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Fakta

23.900 hektar
18 AVA

1.800 drue avlere
495 vinhuse

27% chardonnay, 22% 
pinot noir og 21% 

cabernet sauvignon

VINENE

Generelt er det mit indtryk, at vinene 
fra Sonoma er lidt køligere i udtrykket 
end i Napa. Det ser man tydeligst i 
chardonnay vinene, som er mere elegante 
og mere syrlige. Det gør dem da også mere 
sammenligningsvenlige med Bourgogne 
vinene, og det var da også Chateau 
Montelena Chardonnay fra Sonoma, som 
i 1976 i vandt den kendte Paris-smagning. 
Men også pinot noir vinene fra Russian River 
samt Los Carneros, som deles med Napa, 
er ganske flotte. Typisk oversøiske i stilen, 
meget frugtdrevne med en lidt sødlige tone, 
men vigtigst: velstrukturerede. Cabernet 
sauvignon vinene er koncentrerede, 
mineralske og frugtige. Men de har samtidigt 
en stram syre og struktur, som gør dem 
blandt de bedste i verden.

BEDSTE AVA’ER

Russian River Valley: Ligger ud til 
Stillehavet, det køligere klima resulterer i 
nogle af Californiens bedste pinot noir og 
chardonnay.

Alexander Valley: Alexander Valley er det 
største og mest beplantede område i Sonoma. 
Området drager nytte af floden Russian 
River. Vindyrkning i Alexander Valley går 
tilbage til 1850'erne. Vinen fra Alexander 
Valley adskiller sig fra resten af Sonoma ved 
at være særligt kødfulde og volumniøse.

Dry Creek: Laver nogle af de bedste vine på 
zinfandel, nogle af stokkene er mere end 100 
år gamle.
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Fremragende 3.400+ anmeldelser på



LODI
 Zinfandels   
  hjemstavn
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Lodi er et af de mere ukendte 
californiske vindistrikter— på 
trods af at området leverer 
op mod 20 procent af alle 
Californiens kvalitetsvine. 
Uden tvivl har mange danskere 
dog intetanende drukket 
ganske meget Lodi-vin, da 
det er et kerneområde for 
modedruen zinfandel, der har 
en århundredelang karriere bag 
sig i denne frodige provins. Men 
Lodi leverer rigtigt mange andre 
vintyper, da der her dyrkes over 
100 forskellige druesorter. Men 
hvorfor kender vi så ikke Lodi 
bedre?
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DET FRUGTBARE LODI

Kører man godt 100 kilometer mod øst fra San Francisco, 
kommer man ind i Central Valley, og lige her finder man Lodi. 
Lodi-området er— ud over den gamle Creedence Clearwater 
sang— mest berømmet for sin frugtbarhed og har en lang 
tradition for frugtplantager, grøntsagsavl, landbrug og alle for 
former frugtavl, ikke mindst meloner. Det skyldes en lykkelig 
kombination af et lunt Middelhavs-lignende klima og en dyb, 
næringsrig jordbund, der er importeret gennem årtusinder 
fra det nærliggende Sierra Nevada af egnens mange floder. 
Området er rigt på vand, ikke mindst i form af et enormt delta, 
og det mildner klimaet og giver glimrende muligheder for 
vanding af afgrøderne.

Allerede for 150 år siden etableredes adskillige vingårde i 
Lodi, da vinstokkene trivedes overdådigt, og i dag er man 
oppe på 45.000 hektarer vin. Man producerer store mængder 
sunde druer, og det har fristet avlere til mere at satse på 
frugtmængde end på at skabe vin af højeste klasse. Dette 
image slås man med den dag i dag, hvor man kæmper en 
brav kamp for at komme ind på det lukrative eksportmarked 
for eksklusiv vin, selv om det er op ad bakke— dog med én 
udtagelse: zinfandel.

ZINFANDELS RENÆSSANCE 

På plussiden har Lodi en lang tradition for at producere 
store mængder af nationaldruen zinfandel, der dog rent 
genetisk har aner i Italien, da den stort set er identisk med 
primitivo. Succesen med denne personlige druesort har været 
så omfattende, at Lodi i dag er en global hovedaktør, når det 
gælder zinfandel. En overdådig drue, der for alvor er kommet 
på mode, i takt med at frugtbomberne Amarone er blevet 
verdensomspændende populære. Og vine på zinfandel har 
mange stilistiske lighedspunkter med Amarone, selv om Lodis 
vine ikke laves på de samme sorter, og druerne ikke undergår 
den italienske koncentrationsproces ved lufttørring.

Selv uden tørring opnår vinen fra Lodis bedste zinfandel-
marker næsten automatisk en tilsvarende koncentreret 
frugtighed, samme potente krydderi og en tilsvarende 
rosinsødme. Desværre er der også et tilsvarende beskedent 
tanninindhold i druemosten, hvad der i værste fald fører 
til vine, der stilistisk er tæt på saftevand. Vine, der især i 
lavprissegmentet i al deres venlighed mere satser på charme 
end på struktur, syre og evnen til at bide fra sig. Det har givet 
voldsom popularitet— ikke mindst for de hvide og lyserøde 
varianter, der ofte er blevet kritiseret for at være Coca Cola 
vine. 

ALDERENS VELSIGNELSER

Lodi har dog et værdifuldt es oppe i ærmet, da området 
rummer rigtigt mange gamle zinfandel-vinstokke. Det kan 
man takke 1920’erne og 1930’ernes alkoholforbud for, da 
zinfandel på grund af sin markante sødme også var populær 
som spisedrue. Det påberåbte man sig med held, da vinavlen 
blev illegal i forbudstiden: Man avlede da kun zinfandel-
frugt til konsum og ikke til den forkætrede vin. At man så 
eksporterede enorme mængder druer til andre dele af landet til 
en uvis skæbne, tog myndighederne sig ikke af. Og tak for det.

Derfor overlevede betydelige zinfandel-arealer i Lodi frem 
til dag i modsætning til så mange andre vinområder, hvor 
avlerne blev tvunget til at rive deres vinstokke op med rode. 
Lodi er derfor et af de amerikanske vinområder, der har flest 
zinfandel-vinstokke, der er 100 år eller ældre. Vinen fra disse 
gamle, lavtydende vinstokke er af en ganske anden kaliber, end 
hvad en nyplantet zinfandel kan præstere. De gamle vinplanter 
sætter kun få og små druer, så man automatisk opnår en 
kraftig udbyttebegrænsning, og samtidig har en langt større 
andel af skind og kerner i forhold til mængden af frugtkød.
 
De gamle vinstokkes rigelige skind og kerner giver frelsende 
mængder tannin, der gør dem langt mere velstrukturerede og 
afbalancerede. Samtidigt bevarer man druens karakteristiske 
frugt— endda med øget dybe, plus at zinfandels rige 
krydderispektrum udbygges tilsvarende. Så det er værd at gå 
efter de zinfandel vine, der smykker sig med betegnelsen “Old 
Vines”. 

Vær dog opmærksom på, at kriteriet for at udnævne vinstokke 
til at være “gamle” ikke er fastlagt, men er mere elastisk end 
godt er, da der ikke er lovgivet på området. I min regnebog 
bør vinstokkenes alder op over de 40 år, før der er belæg for 
at bruge denne populære betegnelse, der er et både effektivt 
og velbegrundet salgsargument. Et nyttigt fingerpeg om, at 
man har fat i den ægte vare, er en høj pris, da de gamle stokkes 
lave udbytte automatisk driver produktionsomkostningerne 
betydeligt i vejret.

AF NIELS EHLER



Fakta

AVA’er i Lodi og deres 
vinmarksareal i hektar

Alta Mesa    2.100 
Borden Ranch   4.800
Clements Hills   8.500
Cosumnes River 22.000
Jahant    3.500
Mokelumne River 17.000
Sloughouse   3.200

AVA er en forkortelse for 
“American Viticultural Area ”, og 
en AVA definerer et vinområdes 
geografiske grænser. Der er p.t. 
omkring 240 AVA’er i USA plus et 
større antal under-Ava’er

Lodis vigtigste druesorter

BLÅ DRUESORTER
Zinfandel
Cabernet sauvignon
Cabernet franc
Carignan
Cinsault 
Merlot
Petit verdot
Petite sirah
Sangiovese
Syrah 

GRØNNE DRUESORTER
Albariño
Chardonnay
Grenache blanc
Sauvignon blanc
Riesling

Årgangsguide

FRUGTEKSPORT

De gode muligheder for produktion 
af store mængder sunde druer er 
ikke undgået Californiens mega-
producenters opmærksomhed. 
Eksempelvis har Robert Mondavi 
lagt sit udmærkede mid-range-
brand Woodbridge her, plus at Gallo 
udnytter Lodi til at levere betragtelige 
mængder druemateriale til firmaets 
gigantproduktion af mere basale vine.

Der er derfor opbygget en mangeårig 
tradition for at eksportere store 
mængder druer til andre vinregioner. 
En uforholdsvis stor del af Lodis 
vinavlere vinificerer ikke selv men 
videresælger blot frugten eller får 
den gæret og flasket på nogle af 
områdets forholdsvist få vinerier. Der 
er således kun omkring 85 vinerier 
til at betjene de op mod 800 avlere, 
så det er måske ikke så underligt, at 
Lodi har så få internationalt berømte 
stjerneproducenter.

Lodi slås også med et andet problem, 
da der i området dyrkes over 100 
forskellige druesorter, hvad der gør det 
næsten umuligt at finde fælles fodslag, 
når der skal opbygges en klar identitet 
for distriktet. I denne jagt på en unik 
personlighed har mange producenter 
arvet paradigmet fra zinfandel, og man 
har ladet fokus på frugtighed og sødme 
smitte af på stort set alle andre røde 
druesorter. Selv cabernet sauvignon kan 
i visse tilfælde fremstå som en blød og 
tanninsvag sag. 

PÅ JAGT EFTER EKSPORT

Lodi har potentialet til at frembringe 
vin af rigtig høj klasse, da området 
er geologisk komplekst og yderligere 
har omfattende uudnyttet kapacitet 
til anlæg af nye vinmarker. I nogle af 
Lodis under-AVA’er er der således kun 
beplantet omkring 10 procent af det 
totalt tilladte areal til dyrkning af vin. 
Yderligere er det stadig muligt at finde 
og købe marker med gamle vinstokke, 
der ligger uudnyttede hen, plus at 
jordpriserne endnu er fornuftige. Så 
det kan uden tvivl friste driftige og 

ambitiøse unge vinavlere til at hæve 
kvalitetsniveauet og tage kampen op 
mod den allestedsværende frodighed 
og sødme. Men der er stadig et stykke 
vej til det europæiske fokus på terroir 
og enkeltmarksvine, når det gælder det 
højere prissegment.

LODI SUSTAINABLE

Lodi har udviklet sit eget bud på en 
form for letvægtsøkologi— nemlig Lodi 
Sustainable— altså bæredygtig vinavl. 
Lodi Sustainable er et frivilligt regelsæt 
for avlernes dyrkningspraksis, og lever 
man op til dette, kan man få tildelt en 
officiel bæredygtigheds-certificering. 
Hvor økologien arbejder med faste 
forbud, har Lodis ordning stor set ingen 
forbud mod at anvende konventionelle 
dyrkningsmetoder, blot det er i 
begrænset omfang. 

Systemet minder meget om det 
franske Lutte Raisonnée, der ofte 
bruges som afsæt til ægte økologisk 
drift. Lodis vinorganisation har 
haft succes med deres eget fleksible 
bæredygtighedsbegreb, og i dag er 
24.000 avlere certificeret i Lodi, og 
der er 23.000 i andre californiske 
områder. I store træk rummer 
Lodi Sustainable bløde regler for 
sprøjtning, jordforbedring, styring 
af vandforbruget, naturvenlighed 
og også for arbejdsvilkårene for de 
ansatte plus en holdning om at anvende 
mest mulig vedvarende energi. Så 
ordningen er et vigtigt skridt på vejen 
mod ægte økologi, som bliver 
stadigt væsentligere at 
praktisere, hvis man 
for alvor vil ind på 
eksportmarkedet 
for højkvalitets-
vin.

Ringe år

Ikke specielt godt år

Middelmådigt år 

Godt år 

Exceptionelt år

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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Klinker Brick Winery 
Albariño 2017 

HALLER VINE HENVISER TIL 

FORHANDLER | 109 KR.  (TILBUD)

Parfumeret, eksotisk, frisk 

ferskenfrugt tilsat lille mineralitet 

og diskret sødme. Velstruktureret, 

en kølig mundfrugt med 

vellykket syrebalance og 

grapefrugtaromaer. Saftig og lang. 

Alk.: 12,8%  90

Oak Farm Vineyards Lodi 
Sauvignon Blanc 2017  

FINIVIN | 158 KR.

Tung, kraftfuld frugtnæse med 

udtalt tropefrugtpræg. Ekstraktrig 

og solid vin med eksotisk 

aromaprofil, fin længde og 

behersket syre. God druekarakter 

og solid og velvalgt sødme. Alk.: 

13%  89

Noble Vines 181 Merlot 
2016  

KJÆR & SOMMERFELDT | 165 KR.

Delikat frugtnæse med rankt 

solbærpræg, ristet krydderi 

tilsat lidt lakrids og et lettere 

grafitpræg. Pænt brug af egetræet 

og udmærket mineralitet. Klar 

Bordeaux-inspiration. Tæt og god 

frugt med veltøjlet saftighed. Alk.: 

14%  91

Noble Vines 337 Cabernet 
Sauvignon 2016 

KJÆR & SOMMERFELDT | 165 KR.

Saftig, rød, ren og delikat 

bærfrugt tilsat et lettere røget 

krydderi. Venlig og intens vin med 

fokus på frugt. Delikat og ligetil og 

med god tæthed og pæn balance 

og moderat tannin. Sødmefuld 

på den kultiverede facon. Alk.: 

14%  89

Candor Winery Can•dor 
Zinfandel Lot 7

CALIFORNIA WINE | 150 KR.

Mørk, ristet bærfrugt med 

rosinkrydderi, pæn sødme 

og velintegreret egetræ. Stor 

intensitet og med markant 

alkohol. Blød, men velstruktureret 

vin med solid ekstraktrigdom, 

kølig frugt og god balance. Alk.: 

14,5%  90

Mettler Estate Epicenter 
Old Vine Zinfandel 2015 

ANKER VINIMPORT | 195 KR. 

Frisk, sødmefyldt hyldebærfrugt 

med stor delikatesse. Aromatisk 

rig og med fornemt drueudtryk. 

Dejligt køligt, rankt og stringent 

præg med flot struktur, veltøjlet 

styrke, intens frugtsødme og 

velbalanceret frugtintensitet. 

Glat, velpoleret vin med tiltalende 

mineralitet. Alk.: 15,5%  92

Klinker 
Brick Winery 
Old Ghost 
Old Vine 
Zinfandel 
2015 

HALLER VINE 

HENVISER TIL 

FORHANDLER | 

349 KR. (TILBUD)

Likørdomineret, 

intens bærfrugt 

masser af 

rosinkrydderi. Imponerende 

intensitet og kraftigt men 

velvalgt egetræ. Rig og delikat. 

Dybt personlig, massiv vin med 

enestående ekstraktrigdom 

og kultiveret, friskt bærpræg 

med velvalgt sødme og rankt 

helhedspræg. Alk.: 15,9%  94

LANGE TWINS 
FAMILY WINERY 
AND VINEYARDS

Vingården er startet helt tilbage 

i 1862, og i dag dyrker femte 

generation jorden. Vingården 

satser på mange forskellige 

druesorter; eksempelvis 

chardonnay, sauvignon blanc, 

pinot noir, cabernet sauvignon, 

sangiovese og zinfandel.

www.langetwins.com

TURLEY WINE 
CELLARS

Larry Turley er en af de vigtigste 

forkæmpere for Old Vine Zinfandel, 

og han evner som få andre at tilføre 

druen struktur, dybde og harmoni. 

I jagten på at finde de ældste og 

bedste vinstokke indkøber Larry 

Turley druer fra 35 nøje udvalgte 

vinmarker.

www.turleywinecellars.com

MICHAEL AND 
DAVID PHILLIPS

Familien Philips har drevet 

deres vingård i over 150 år, og 

i dag har man en omfattende 

produktlinje af kvalitetsvine, selv 

om man bruger så forskellige 

sorter som petite sirah, cabernet 

sauvignon, zinfandel, petit verdot 

og sauvignon blanc. Derudover 

udmærker Michael and David 

Phillips sig ved ganske usædvanlige 

vinnavne, såsom Inkblot, 

Freakshow og Earthquake.

michaeldavidwinery.com

BEDROCK WINE 
COMPANY

Bedrock Wine Company blev 

startet i 2007 af Morgan Twain-

Peterson, og hans særlige mission 

er at bevare flest mulige gamle 

vinmarker— ikke blot i Lodi men 

over hele Californien. Derfor råder 

Bedrock Wine Company i dag over 

gamle vinstokke med så forskellige 

druetyper som mourvèdre, 

carignan, petite sirah, alicante 

bouschet, grenache, sémillon og 

gewürztraminer.

www.bedrockwineco.com

BOKISCH 
VINEYARDS

Bokisch har noget usædvanligt 

specialiseret sig i flere spanske 

druetyper, eksempelvis albariño, 

verdelho, tempranillo og graciano— 

som alle trives fortrinligt i Lodi. 

Bokisch udmærker sig i øvrigt ved 

at være fokuseret på hvidvine i 

rødvinsområdet Lodi, og alligevel 

opnåede Bokisch Vineyards at blive 

udnævnt til områdets “Winery of 

the Year” i 2019.

www.bokischvineyards.com

KLINKER BRICK 
WINERY

The Felten Family på Klinker 

Brick ejer 15 forskellige vingårde 

med parceller af rigtigt gammelt 

zinfandel-materiale. Vinstokkenes 

alder ligger mellem 40 og 120 

år. Vingårdens flagskib er tildelt 

det sigende navn “Old Ghost”, da 

stokkene er over 90 år gamle.

www.klinkerbrickwinery.com

UDVALGTE VINE FRA LODI NOGLE AF DE BEDSTE 
VINPRODUCENTER
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Black Stallion 
Chardonnay 2017

KJÆR & SOMMERFELDT 

275 KR. (TILBUD)

Klassisk californisk 

med en del fad og en tæt frugt; 

men med en flot fadintegration og 

masser af tropisk frugt, fersken og 

vanilje i smagen. Lang afslutning. 

Alk.: 14,5%  93

Silver Oak Napa 
Valley Cabernet 
Sauvignon 2014

LAUDRUP | 1135 KR. (TILBUD)

En meget koncenteret og 

intens vin. Meget klassisk 

Napa med modne sorte bær, 

tobak, varme krydderier og 

masser af nyt fadpræg. Lang, 

krydret afslutning. 

Alk.: 14,2%  96

MerryVale Merlot 2016

SUENSON | 449 KR.

En fyldig vin med brombær, mokka 

og ristede noter. Flot balanceret og 

en ganske flot merlot eksponent 

i den mere oversøiske stil. Alk.: 

15%  92

Pine Ridge Napa Cabernet 
Sauvignon 2016

VILDMEDVIN.DK | 607 KR. (TILBUD)

Masser af koncentration og på 

mange måder klassisk Napa 

med intense modne solbær, 

tobak, krydderier og vanilje. Flot 

balanceret med en pæn længde. 

Alk.: 14,9% 93

Twomey Russian River 
Valley Pinot Noir 2017

LAUDRUP | 494 KR. (TILBUD)

Flot, ren og intens i duften med 

masser af jordbær og hindbær. 

Modne røde bær, krydderier og 

vanilje i smagen. Let sødmefuld 

med en krydret, lang afslutning. 

Alk.: 14,4%  93

Ridge Montebello 2015

FINE WINES | 1599 KR.

Forholdsvis let og elegant i 

udtrykket. Solbær, let urtet og 

kølig i udtrykket. Flot balanceret 

med mange lag og en kompleks, fin 

afslutning. Alk.: 13,5%  93

Ampelos GW Chardonnay 
Francesca Winery 2016

SUENSON | 699 KR.

Fra Santa Rita Hills og en mindre 

parcel på tre hektarer. Yderst 

elegant og flot vin med fersken, 

citrus og vaniljenoter. Pakket ind af 

en flot syre og nærmest burgundisk 

i udtrykket. Lang, vedvarende 

afslutning. Alk.: 13,5%  93

Cliff Lede Cabernet 
Sauvignon Stags’ Leap 2016

FINE WINES | 475 KR.

Masser af solbær i næsen. Flot 

intensitet og balance. Krydrede, 

modne sorte bær, tobak, varme 

krydderier og vanilje. Lang og 

imødekommende. Alk.: 15,2%  94

LangeTwins Centennial 
Zinfandel 2011

VINOBLE | 599 KR.

En mørk og fyldig vin men yderst 

balanceret. Masser af krydrede 

noter, røde bær og vanilje i smagen. 

En tæt og seriøs zin. Alk.: 15,6%  92

Herb Lamp 
Vineyards Cabernet 

Sauvignon 2015

KK VINE | 1400 KR.

Nærmest sort og meget 

fyldig. Yderst vellavet vin 

med masser af modne sorte 

bærnoter, tobak, mokka og 

krydderier i smagen. Flot syre 

og længde. Alk.: 14,4%  96

Three Sticks Durell 
Vineyard Chardonnay 2015

VINSPECIALISTEN | 500 KR.

Masser af intensitet af især smør 

og vanilje i næsen. En fyldig 

og yderst flot, vellavet vin med 

det, man forventer af en stor, 

fadlagret californisk chardonnay. 

Mange lag og flot kompleks 

i eftersmagen. 

Alk.: 14,5%  94

Merry Edwards Pinot Noir 
Meredith 2016

SUENSON | 679 KR.

Masser af krydrede noter i næsen. 

Meget intens med masser af lag og 

dybde. Domineret af mørk, moden 

frugt med en lang afslutning. Alk.: 

15%  93

 

 
Joseph Phelps Freestone 
Vineyards Chardonnay 2016

PHILIPSON WINE | 400 KR. (TILBUD)

Stor og meget åben duft, hvor 

frugten byder sig flot til. Moden, 

ren citron og røde æbler. Fadet er 

der men venter pænt bag frugten. I 

munden opleves balancen mellem 

ristet fad og saftig frugt. Lidt 

brødnoter sammen med den modne 

citron og en lang, ren eftersmag. 

Alk.: 14,1%  92

13 fremragende californiske vine
AF THOMAS RYDBERG
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99 kr.

125 kr.

Seghesio Zinfandel 2016

VINENS VERDEN | 199 KR.

Mørk og intens i duften med sorte 

bær, som fortsætter i smagen med 

peber, lakrids og vanilje. Yderst 

vellavet vin med en lang afslutning. 

Alk.: 14,8%  92

1000 Stories Zinfandel 2016

KVICKLY | 99 KR. (TILBUD)

Intenst krydret i duften. Masser 

af frugtpræg i smagen med 

sødmefulde modne bær, bagte 

krydderier og vanilje. Pæn 

koncentration og længde. Alk.: 

14,5%  89

Raeburn Chardonnay 2016

SUPERVIN | 125 KR.

Ananas, smør, fad og mango i 

næsen. Eksotisk smag, der viser 

udmærket koncentration og middel 

fylde, fadet spiller andenviolin og 

er pænt balanceret i vinen med 

underlæggende vaniljesødme. 

Syren kommer cirka halvvejs inde i 

smagen og bærer igennem til sidst. 

Bestemt oversøisk, eksotisk og 

sødmefuld, men på præmissen en 

pænt sammensat vin. Alk.: 14%  90

J. Lohr Cabernet 
Sauvignon 2016

IRMA | 99 KR. (TILBUD)

En fyldig, tæt merlot med 

mokka i duften og masser 

af solbær, mørk chokolade, 

krydderier og vanilje i 

smagen. Koncentreret med 

bløde tanniner og en lang, 

lidt sødmefuld afslutning. 

Alk.:13,5%  90

Four Vines Skeptic 
Petite Sirah 2013

SUPERVIN | 150 (TILBUD)

Intense, sødmefulde bærnoter i 

duften. Fyldig, krydret vin med 

varme bær, krydderier, sød 

lakrids og vanilje i smagen. Meget 

oversøisk i stilen men pænt 

balanceret og med en lang, krydret 

afslutning. Alk.: 13,8%  90

Francis Ford 
Coppola Merlot 2015

SUENSON | 160 KR.

Krydret i næsen. Flot intensitet og 

friskhed i smagen. Sortebær, tobak, 

mokka og vanilje. Vellavet vin med 

en pæn afslutning. Alk.: 13,5%  90

Z. Alexander Brown 
Chardonnay 2016

KVICKLY | 129 KR. (TILBUD)

Masser af vanilje i duften. Fyldig 

chardonnay med fersken, abrikos, 

tropisk frugt og masser af vanilje. 

Pænt balanceret, hvor især 

kvaliteten af fadet fornemmes. Pæn, 

lang afslutning. Alk.:14,5%   91

Rodney Strong Knotty 
Vines Zinfandel 2014, 
Californien

SKJOLD BURNE | 180 KR. (TILBUD)

Varme krydderier i duften. En 

vellavet vin med masser af røde 

bær, bagte krydderier, tobak 

og vanilje. Flot intensitet. Lang, 

vedvarende og lidt brændende 

afslutning. Alk.: 15%  90

Harper Estate 
Chardonnay 2016

PHILIPSON WINE | 70 KR. (TILBUD)

Masser af vanilje i duften. En flot 

vin med fersken, abrikos, tropisk 

frugt og vanilje i smagen. Fadet 

er dominerende, men jeg synes, 

det er velbalanceret. Pæn, lang 

og krydret afslutning. Alk.: 13,5%   
90  

Twins Zinfandel 2016

VINOBLE | 129 KR. TILBUDSPRIS

Intens, krydret næse. Modne røde 

bærnoter, bagte krydderier og 

vanilje i smagen. Velbalanceret, en 

saftig og flot zinfandel. Pæn, lang 

afslutning. Alk.: 15%  91

Louis M. Martini 
Cabernet Sauvignon 

Alexander Valley 2015, 
Californien 

MENY | 200 KR.

Intense, mørke bær i 

duften. Brombær, espresso, 

krydderier, mørk chokolade 

og vanilje. En kraftig vin, 

der er flot balanceret. 

Lang, frugtig eftersmag. 

Alk.: 15% 92

Oak Farm Zinfandel 2017

FINIVIN | 198 KR.

Masser af krydrede noter i duften. 

Varme, røde bær, masser af 

krydderier og strejf af vanilje i 

smagen. Flot balanceret og en lang, 

krydret afslutning. Alk.: 15%  91

12 gode køb

180 kr.

70 kr.

199 kr.

200 kr.

129 kr.

150 kr.

99 kr.

160 kr.

129 kr.

198 kr.
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entralt i Sonoma finder man den 
hyggelige by Healdsburg. Byen 

konkurrerer med Napa om at være 
den hyggeligste vinby i det nordlige 
Californien. Den vinder, hvis man er til 
det mere afslappede, hvor Napa er lidt 
mere poleret. 

Healdsburg ligger langs Russian River 
i hjertet af Sonoma Wine Country og 
kombinerer småby-charme med en 
fantastisk udsigt til vinmarkerne, som 
ligger ganske tæt på byen. I centrum 
af byen finder man en charmerende 
plaza med butikker, restauranter, 
smagelokaler, gallerier og barer.

Og Healdsburg er bestemt et sted at slå 
base, hvis man er til god vin og mad. 
Byen ligger mellem de tre AVA’er Russian 

River, Dry Creek Valley og Alexander 
Valley og er dermed en idéel base, hvis 
man vil besøge de mange vinhuse i disse 
områder. 
Der er mange forskellige muligheder 
for at spise, og man finder noget for 
enhver smag, fra klassiske hamburgere 
til gourmetkøkken og stort set alt 
derimellem. Især kan anbefales Valette, 
Campo Fina og Barn Diva. Og før og 
efter er der mange gode vinbarer og flere 
vinhuse, som har smagelokaler i byen 
som f.eks. La Crema, Idlewild og Lioco.

For kunstelskere er der mere end 25 
kunstgallerier inden for gåafstand i 
byens centrum, og Healdsburg Museum 
og Historical Society er vært for 
udstillinger, der fortæller historien om 
byen og de omkringliggende områder.

C

AF THOMAS RYDBERG

HEALDSBURG

På rejse til 

Californien



HER SKAL DU OVERNATTE
H2 Hotel, 219 Healdsburg Avenue
Moderne og stilistisk flot hotel. Centralt i 
Healdsburg med gode, store værelser med 
balkon. Stor  og lækker morgenbuffet.

HER SKAL DU SPISE
Valette, 344 Center Street
Dette er stedet, hvor man finder det 
bedste vinkort i byen. En god blanding af 
både de etablerede vinhuse men også en 
række små, ukendte producenter. Typisk 
californisk mad med inspiration fra det 
asiatiske køkken.


