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Mannen med det fotografiska doftsinnet berättar öppenhjärtligt
hur hans liv påverkats av denna unika begåvning och
ger oss alla råd om hur vi kan träna upp våra
bortglömda sinnen doft och smak
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stol under olivträdet och blickar ut och insuper intrycken av
livets fullkomlighet med alla mina sinnen.
Jag skäms inte att säga det rakt ut. Jag älskar livet och
ställer höga krav på det. Vi har fått ett vackert men mycket
kort liv som behöver både allvar och klacksparkar för att få
blomma i skönhet. Här blommar det! Jag är frisk och stark
och upplever fortfarande alla nyanser på djupet trots att jag
motvilligt måste erkänna att de forna Juhlinska falkögonen
börjar svika mig när vinlistorna ska skärskådas.
Plötsligt stör något harmonin. Ett kort ögonblick kan jag
inte sätta fingret på vad som får mig att tappa fokus, men så
känner jag det starkare. Vedugnen har tänts och en störande
öppenspislukt förorenar doftbilden. Den är inte obehaglig,
bara så fel här och nu. Den viskar skogsbrandsvarning eller, ännu värre, väcker tankar om fjällsemester. Lyckligtvis
vänder vinden och en fuktig daggvåt ton från skuggsidan av
bergsmassivet når min näsa och placerar mig rätt i tid och
rum igen. Där är den åter, den ljuvliga, gula, citroninspirerade jasminsläktingen vars namn jag inte vet. Lavendelns rökigt balsamiska not blandas med en saltstänkt svag ton från
havet någon kilometer bort.
Bekanta steg bakom mig och doften av Ragnis mättade
magnoliaolja når mig innan hennes norskklingande stämma
frågar om jag är redo för lite blindprovning före middagen.
Hon sträcker fram ett glas med grönstänkta, chardonnaydominerade färgnyanser. Men härstammar det gröna ifrån
vinet, eller reflekteras omgivningens grönska i det lysande
transparenta glaset? Himmelsk njutning direkt när jag stoppar ned näsan och möts av den ljuvligaste bouquet man kan
förnimma. Här finns massor av det vi upplevt i naturen idag.
Förutom den kritiga jordmånsprägel som bara finns i Champagne hittar jag direkt cedrat, en grön mandeldoftande frisk
lokal citrusfrukt vi smakade till lunchen. Lime, citron, minttonerna från eukalyptusbarken, akacia, gula rosor – allt är
där högst närvarande och intensivt. Svag sälta och en renhet
som från havsvinden strålar ut och smeksamheten på tungan är bedövande skön som solen mot den nybadade kroppen
och havsklippans kroppsformade följsamma natursäng.
Njutningen är så total att det tar lång tid innan min hjärna tar upp det analytiska detektivspår som måste hittas för
att blindprovandet ska kunna börja. Storslagen, mogen men

ungdomlig prestigechampagne, så långt är det lätt. Krämig och fet som en Comtes de Champagne eller Des Prin
ces och polerad som en Belle Époque. Lite rostning och en
massa kola och söt citrus. Kan det vara en Blanc de Millé
naires? Borde inte den vara mer kaffedoftande och mindre
limeskalsorienterad? En klunk till och Pol Roger Blanc
de Chardonnay kommer in i matchen. Kanske Deutz eller
Louis Roederer? Belle Époque och Blanc de Millénaires
måste bort! Men årgången då? Hur kan där redan finnas sådan flödande rikedom och samtidigt vårdoftande förväntan?
En ljuvlig flaska i bästa kondition från en äldre årgång kanske? Nej, till slut fastnar jag för motsatsen. Det borde vara en
fantastisk ung champagne som lite prematurt fått in sköna
krämiga mognadstoner.
Jag gissar på en brådmogen Taittinger Comtes de Cham
pagne från 1999, när Ragni långsamt smyger fram flaskan
bakom ryggen. Ja, där är den ju. Hur kunde jag tvivla? Det
är klart att bara »Comtes« kan ge den här typen av njutning.
Men hur gammal är den majestätiskt fylligt avrundade buteljen med sin aptitretande gula etikett? 1995! Aj då, det var
alltså en långsamt utvecklande sjuttonåring som just nu var
inne i en av sina allra mest hänförande och livfulla faser
med ungdomlig nyfikenhet kombinerad med den pondus
som livserfarenhet skänker. »Stella kom hit så ska du få smaka på en av de godaste champagner som finns från ditt eget
födelseår.« Jag hoppas förstås att hon, den superbegåvade
dofttalangen, ska gå i spinn över hur vansinnigt god nektar
hon privilegierat får smaka på, men hon konstaterar lugnt
och lite ointresserat att den var jättegod och undrar om vi
kan sätta oss till bords nu, eftersom hon är galet hungrig efter dagens strapatser. Melker får också smaka en klunk och
snurrar koncentrerat på glaset, stoppar ned näsan och sörplar proffsigt. Han är mer imponerad än syrran och konstaterar att det var den godaste champagne han smakat, i hård
konkurrens med Cristal. De andra i familjen går och sätter
sig på restaurangens terrass och börjar beställa in kvällens
middag. Jag sitter kvar under olivträdet, sluter ögonen och
njuter av livet genom en doft av champagne.
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Richard
Korsika, 7 juli 2012
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doftmode

par f ymf laskor uppifrån?
Pål

Mode är et t spännande ämne. Jag
fascineras framför allt över vad och vilka
som styr modet och vilka psykologiska
processer som får folk att slaviskt följa det.
Du kanske trodde att mode var något
som inte existerar i doft- och smakvärlden,
men inget kan vara mer felaktigt. Personligen har jag lite svårt att tro att en doft blir
mindre attraktiv för att någon trendsättare
just klassat den som hopplöst ute. Tycker
du sämre om vårens första liljekonvaljedoft
för att en tidning beskrivit den som för
mycket 1980-tal? Är 1953 Château Latour
mindre attraktiv idag än den var igår eller
kommer att vara imorgon? Knappast. Nej,
mode handlar om någonting annat. Viljan
till ständig förnyelse och befästande av och
delaktighet i nuet är två starka generatorer.
Människor har i alla tider präglats av dessa
behov och här finns förstås mycket pengar
att tjäna.
Parfymvärlden, som jag nyligen har
fått lite större inblick i, är ytterst speciell,
eftersom skickliga yrkesmän där vänder
sig till en stor och samtidigt unikt okunnig
kundkrets. Man kan nog i princip sälja
nästan vilken disharmonisk doftsmörja
som helst bara den får rätt förpackning
och marknadsförs med lite läckra bilder
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i de stora modemagasinen. Vi kan vara
tacksamma för att de flesta parfymörer
har sådan yrkesstolthet att de i första hand
skapar parfymer de själva verkligen tycker
om.
Ibland händer ändå att någon skämtare
skapar en riktigt obehaglig doft i jakten
på något nytt, som förpackas perfekt med
försäljningssuccé som följd. Under mitt
femtioåriga liv har jag stött på det här fenomenet extra tydligt vid några tillfällen,
utan att jag hört någon annan klaga, måste
jag väl tillägga.
I slutet av 1980-talet kände jag för första
gången den vämjeliga doften av smårutten
fisk, aloe vera och rosor. Först dök den upp
någon gång i veckan, men det dröjde inte
länge innan den blev liktydig med axelvadderade och krullpermanentade skönheter.
Poison hette den hemska parfymen och
att namnet betyder gift är förstås väldigt
passande.
I fjol hände det igen. På Frankfurts
flygplats hamnade jag bakom en kvinna
som verkade ha sprejat ned sig totalt med
myggmedel, trots att det var mitt i vintern.
Några veckor senare luktade hela Stockholms trendkänsliga uteliv som ett gäng
insektsjägare en juninatt kring Dalälven.
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Nu, i skrivande stund, har det dykt upp en
ny hemsk herrparfym som påminner om
sött, konstgjort jordgubbspulver. Om någon tjej mot förmodan någonsin tänder på
den doften beror det med all säkerhet på
att hon redan är kär i killen och låter eländet förknippas med hans övriga tillgångar.
Just det här har faktiskt hänt mig. Mitt
i en stormande förälskelse tvingades jag
stå ut med att min tjej använde en tantig
violparfym som jag egentligen hatade. När
hon inte längre fanns hos mig var jag dock
så präglad av doften att jag nästan kastade
mig över gamla tanter på gatan som bar
samma vulgära violtrams.
Annars är erotiska dofter oftast kopplade till våra kroppsdofter. Parfymmakare
har i alla tider jobbat med att krydda
vackra blommiga eller fruktiga kreationer
med doftessens från djurkörtlar eller urin
för att locka fram våra djuriska lustar mer
eller mindre undermedvetet. Eftersom vi
ursprungligen kommer från havet doftar
våra kroppsvätskor mycket hav, och vill
du väcka lustarna med en sensuell måltid
har du betydligt större framgång om du
håller rosorna och äppelkakan borta från
bordet och istället plockar fram ostronen
och tryffeln.

Här hemma har Göteborgs-Posten lyckats övertala honom ytterligare en gång, då
han gissade rätt på sex mousserande viner,
även utanför Champagne, men annars
blindprovar han helst bara i glada vänners lag, och då brukar han pricka rätt på
ungefär hälften.
Men det har haft sin betydelse. Han
visste att de andra berömda experterna på
champagne, Tom Stevenson, Serena Sutcliffe & Co, hade sin styrka i att beskriva
vinerna men inte att gissa rätt vid blindprovningar.
Idag vet alla när han kommer till Champagne, och han kan inte längre dra fördel
av att vara en obemärkt gympalärare som
fick höra sådant som inte var avsett för
officiella öron. De stora champagnehusens
standardcuvéer är faktiskt inte »perfekta«
när de släpps utan vinner på lagring, gärna
i åtskilliga år, och det finns småodlare
som gör fantastiska viner utan att blanda
druvor från femtioelva byar.
Har då hans framfart fått några följder?
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Hans fokus på gamla champagner har
bidragit till att priserna på dessa stigit och
att de stora husen oftare släpper särskilda
vinothèqueserier.
Det andra är att odlarna från de bästa
byarna har ryckt upp sig, börjat utnyttja
sin druvkvalitet och tagit marknadsandelar. Tidigare fick han ofta höra »Det är
bara odlarchampagne, knappt drickbart«,
men så låter det inte längre.
Själv tycker jag nog att han är samma
Richard som för tjugo år sedan, om än något luttrad av livets svängar. Själv märker
han ibland på folks nervösa bemötande att
han framstår som någon annan. Hans kändisskap har gjort att röda mattan oftare
rullas fram, och det har blivit enklare för
honom att ställa kinkiga krav. Den sensibla näsan lär bli ännu mer berömd när den
nu också vädrar omvärldens egna dofter,
utanför vinglaset.
Karsten Thurfjell, mat och vinskribent
Stockholm, september 2012
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champagnebyarnas
klassificering
Grand cr u
Ambonnay, Avize, Aÿ, Beaumont-sur-Vesle,
Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly,
Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx,
Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay och
Verzy.

Premier cr u
99 %
95 %

94 %

93 %

Mareuil-sur-Aÿ och Tauxières.
Bergères-lès-Vertus (endast gröna
druvor), Billy-le-Grand, Bisseuil,
Chouilly (endast blå druvor), Cuis
(endast gröna druvor), Dizy, Grauves (endast gröna druvor), Trépail,
Vaudemange, Vertus, VilleneuveRenneville, Villers-Marmery och
Voipreux.
Chigny-les-Roses, Ludes, Montbré,
Rilly-la-Montagne, Taissy och
Trois-Puits.
Avenay, Champillon, Cumières,
Hautvillers och Mutigny.

det mest
kontrollerade
vindistriktet
90 %

Bergères-lès-Vertus (endast blå
druvor), Bezannes, Chamery,
Coligny (endast gröna druvor),
Cuis (endast blå druvor), Écueil,
Étréchy (endast gröna druvor),
Grauves (endast blå druvor), Jouylès-Reims, Les Mesneux, Pargnylès-Reims, Pierry, Sacy, Tourssur-Marne (endast gröna druvor),
Villedommange, Villers-Allerand
och Villers-aux-Nœuds.
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Kontrollorganet CIVC, Le Comité Interpro
fessionnel du Vin de Champagne, har som
främsta uppgift att samordna vinodlarnas
och champagnehusens intressen. Organisationen strävar efter kvalitet i alla steg genom lagstiftning och kontroll. Till exempel
premieras toppkvalitativa vinplantor och
avkastningen regleras noga. En provningskommitté stoppar de sämsta vinerna och
utdömer hårda straff för den som bryter
mot de tuffa reglerna för champagnetillverkning.
En annan av CIVC:s uppgifter är att
skydda varumärket Champagne och man
agerar snabbt mot den som otillbörligt
försöker dra nytta av namnet.
Organisationen bildades mitt under
brinnande världskrig, 1941, samtidigt som
tyskarna ockuperat Champagne. Champagnes vinproducenter kände ett behov av
att samlas gentemot både ockupationsmakten och Vichyregeringen och det var Moët
& Chandons Robert-Jean de Vogüé som tog
intiativet till CIVC och samtidigt blev den
person som fick förhandla med tyskarna
och deras representant Otto Klaebisch.
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Champagnedruvor
Vindruvan är världens mest odlade frukt. I champagne får
normalt sett endast tre olika druvsorter ingå: pinot noir,
pinot meunier och chardonnay. Pinot noir står för 38 procent av vinodlingsarealen, pinot meunier för 33 procent och
chardonnay för 29 procent. I grand cru-byarna är den lyxiga
chardonnaydruvan den vanligaste, i Aube är pinot noir den
mest odlade druvsorten medan pinot meunier har ett bastant
grepp om områdena Aisne och Seine-et-Marne.

Pinot noir
Druvan är med sina kompakta klasar extremt känslig för
röta och mycket svårodlad men kan å andra sidan ge ett fantastiskt vin. Framställningsprocessen kompliceras ytterligare av att man måste undvika skalkontakt för att hålla vinet
vitt i champagnen.
I motsats till cabernet sauvignon, som odlas med framgång över hela världen, finns pinot noir av högsta klass endast i Bourgogne och Champagne. Att man lyckas så bra med
pinot noir i Champagne beror främst på områdets kalkhaltiga jord och på att druvans aromer blir som mest sammansatta och finstämda i ett svalt klimat. En lång störningsfri
mognadsperiod är nyckeln till framgång med, i mitt tycke,
vinvärldens mest spännande druva.
Även om pinot noir i en champagne aldrig kan uppnå
samma kraft och djup som i en röd bourgogne kan man i alla
fall hitta liknande aromer. I champagne används pinot noir
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främst för att ge ryggrad och struktur till firmornas blandningar. Champagner gjorda på pinot noir visar upp en stor
fruktig doft och en mjuk men något obalanserad smak för att
som mogen druva förlänga och mjuka upp vinets eftersmak.
Det tar nämligen tid för pinot noir-champagner att utveckla
de spännande grönsaksaktiga och animaliska aromerna.

Pinot meunier
Pinot meunier är druvan som få pratar om men som de flesta
använder. Den är en nära släkting till pinot noir och dyker
först upp i skrifterna på 1500-talet. Man kan lätt särskilja
pinot meunier från pinot noir genom att titta på de ludna
bladen, som undertill ser ut att vara täckta med mjöl. Det
förklarar också druvans namn; meunier är det franska ordet
för mjölnare.
Druvan är mycket tålig och också den enda som mognar
under riktigt kalla år. Vidare är den mindre känslig för kyla,
vilket förklarar varför pinot meunier odlas så mycket i den
frostdrabbade Marnedalen. Ytterligare en egenskap som
förklarar druvans popularitet bland odlarna är att den ger
10–15 procent högre avkastning än pinot noir.
Viner med en stor andel pinot meunier mognar tidigt och
håller oftast inte speciellt länge. De uppvisar en ton av rostat
eller nybakat bröd, karamell och en enkel fruktighet tillsammans med en viss jordighet. Undantagen som bekräftar
regeln om pinot meuniers sämre lagringspotential är champagner från Krug och José Michel & Fils.
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til l vänster:

Degorgering för hand – à la volée.

nedan:

Olika typer av champagne
Varje producent vill ha en portfölj som innehåller champagner i olika stilar och prislägen. Det vanligaste sortimentet
brukar bestå av en standardchampagne, en roséchampagne,
en årgångschampagne och en prestigechampagne. Många
firmor säljer även blanc de blancs, blanc de noirs, zéro
dosage, sendegorgerade champagner, söt champagne, stilla
viner och olika spritprodukter.

Standardchampag ne

Enligt lag måste standardchampagne ligga orörd på detta
vis i minst 15 månader. En årgångschampagne får inte frigöras från sin fällning förrän tre år efter buteljeringen. De
flesta kvalitetsproducenter låter dock vinerna vara orörda
ytterligare ett par år längre än minimigränsen. Ju lägre
temperaturen är i källaren, desto mindre och finare blir de
bubblor som bildas vid jäsningen.
Vid jäsningen bildas en fällning kallad depot eller lie. Den
består främst av döda jästceller. Fällningen berikar vinet
med en egen arom, som går under benämningen autolytisk
karaktär, och är en mycket viktig beståndsdel i en färdig
champagne.
Efter sur lattes-stadiet, placeras flaskorna med halsen
nedåt i stora träställ kallade pupitres. Hålen som flaskorna
sitter i är så konstruerade att flaskorna stegvis kan flyttas till
en vinkel av 90°. En remueur vrider flaskorna med en snabb
knyck ett åttondels varv för att avlägsna fällningen från flaskans sidor. Remuage utförs idag oftast av stora maskiner, så
kallade gyropaletter.

Degorgering och korkning
Det sista viktiga steget i champagnemetoden kallas för
degorgering. Idag fryser man ned toppen av flaskhalsen i en
kolsyrelösning med en temperatur av -28°C. Fällningen blir
då halvfryst och skjuts sedan ut maskinellt med en snabb
mekanisk rörelse.
Efter att vinet har fått sin slutgiltiga sockerlösning, dosa
ge, ska flaskan förses med den för lagringen så viktiga korken. Korken hålls på plats med hjälp av en stålgrimma och
en vacker capsulet som blivit många samlares favoritföremål.
När korken väl är på plats är det dags för etikettering. Efter
etiketteringen lagras flaskorna en kort tid hos producenten,
innan champagnen skickas vidare till världens alla hörn. Nu
är det bara att öppna flaskan och njuta!
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Standardchampagnen är nästan alltid firmans enklaste
champagne. Den är årgångslös och bör vara lättdrucken och
spegla husstilen. Under en serie av svaga årgångar sjunker
kvaliteten mest hos odlarnas standardchampagner, medan
de större producenterna, som har stor mängd reservviner att
tillgå, kan hålla en relativt konstant nivå.
Andelen pinot meunier-druvor brukar vara större i
standardchampagnen, dels för att kvaliteten är lägre, dels
för att druvorna mognar snabbare och standardchampagnen
oftast säljs för en tidig konsumtion. Nästan alla standardchampagner vinner emellertid på några års lagring efter
degorgeringen. Buteljmognad ger vinet mjuka, trevliga aromer av bröd och honung samt slipar bort de lite grövre, kartiga syrorna från champagnens ungdom. För de flesta producenter är standardchampagnen deras viktigaste vin, eftersom
den i genomsnitt står för cirka 80 procent av produktionen.

Söta champag ner
Ytterst få champagner med beteckningarna demi-sec, sec
eller doux görs som tur är idag. Så gott som samtliga producenter använder sina sämsta grundviner till de sötare sorterna. Sockret kamouflerar vinets egenskaper och tar bort
de mest nyanserade aromerna. Ska du dricka söt champagne
bör den absolut ackompanjeras av en dessert.

Å rgångschampag ne
Enligt CIVC:s regler måste all druvmust komma från ett
och samma år, som ska stå skrivet på etiketten. Innan pre-
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blanc de blancs

cuvée

blanc de noirs

rosé

gommen, som ett fyrverkeri av sprakande, njutningsfulla
retningar på tungan. Den sämsta moussen liknar skummande tandkräm och tar bort delar av smakupplevelsen istället
för att förhöja den. Anledningen till att små bubblor är att
föredra är inte att de är vackrare utan att små bubblor ger en
mjukare och krämigare känsla på tungan. Bubblorna som
spricker i munnen är också fantastiska arombärare och en
väldigt viktig orsak till champagnens överlägsna elegans.
7 år

15 år

28 år

7 år

15 år

42 år

7 år

12 år

38 år

7 år

12 år

Dof t
Flest ledtrådar om ett vins egenskaper får man av doften.
Mycket tyder på att vårt luktsinne tyvärr inte är lika starkt
som det en gång var och många nutidsmänniskor lämnar
detta sinne otränat livet igenom. Som tur är kan man träna
upp sitt doftsinne.
Parfymörer och vinprovare som jag kan inte bara urskilja
flera doftnyanser, vi känner också dofter vid mycket låga
koncentrationer. På cellnivå beror detta på att träning ger en
selektiv reproduktion av basala celler som producerar speciella G-proteiner.
Kvinnor i tonåren har som regel det bästa luktsinnet.
Även antalet smaklökar är generellt sett större hos kvinnor
än hos män. Det finns också könsskillnader för olika typer
av aromer.
Ålder är en annan faktor som påverkar vårt doftsinne. En
svag försämring kan börja redan vid tjugo års ålder, men den
dramatiska försämringen sker först i sjuttioårsåldern. Även
om vinprovarens fysiska förmåga försämras genom åren kan
det kompenseras med ökad erfarenhet och mentalt fokus.
Det finns två bortglömda faktorer som påverkar doftsinnet:
hunger och törst. Dessa båda förbättrar doftsinnet tills blodsockerhalten blir så låg att koncentrationsnivån sjunker.
Trots att vårt doftsinne är viktigt och komplext har vi ett
relativt svagt doftsinne i jämförelse med de flesta däggdjur.
Man tror att detta i första hand beror på att vårt luktepitel
och vår luktbulb är relativt små. Som exempel kan nämnas
att den sammanlagda ytan på en hunds luktepitel kan vara
upp till 150 kvadratcentimeter i jämförelse med våra ynka 5
kvadratcentimeter. Hundars doftkänslighet är också ungefär
hundra gånger så stor som människans. Men till vårt försvar

ska man komma ihåg att vi är överlägsna på att minnas och
katalogisera dofterna, något som är väl så viktigt.
När du provar champagne låter du det nyupphällda glaset
stå en liten stund på bordet för att den första stickiga kolsyran ska avlägsna sig.
Sedan är det dags för den första doften. Utan att snurra
på glaset stoppar du ned näsan en liten bit i glaset och doftar
försiktigt på det orörda vinets aromer.
Den andra doften är betydligt starkare, eftersom den ska
föregås av att man snurrar glaset så att vinet rör sig ett antal
varv. Detta gör man för att vinet ska syresättas och för att
avlägsna oönskade gaser, men framför allt för att frigöra vinets aromer. När du drar in ångorna är det viktigt att du inte
andas in för häftigt eller för länge.
Det är bra att växla mellan de olika vinerna i provningen, eftersom hjärnan har en förmåga att vänja sig vid dofter. Detta förklarar också varför människor kan klara av att
bo i närheten av exempelvis en illaluktande industri. Efter
ett tag bedövas luktsinnets nervbanor och de känner inte
lukten.
De flera miljoner nervceller vi har i näsan kan alltså uppfatta tusentals dofter. När man doftar på en champagne ska
man mötas av en oerhört mångfacetterad doft. Aromerna
ska innehålla rikligt med blommor eller frukter. Den autolytiska karaktären bör också märkas genom aromer som påminner om bröd eller bakverk. Den karaktäristiska aromen
från jorden ska också lämna ett inslag av krita och mineral.
Finns det förutom detta en rikedom av rostade aromer samt
grädde och honung befinner åtminstone jag mig i himmelriket. Det är viktigt att ge vinet tid i glaset så att man inte
missar den viktiga glasutvecklingen. Upptäcker man ett
övermått av sherryliknande oxiderade toner beror det på en
för stor mängd aldehyder, vilket indikerar att champagnen
sett sina bästa dagar. Om vinet däremot har för svag doft
beror det antagligen på att champagnen är för ung.

Smak
Eftersom tungans smaklökar endast kan uppfatta sött, surt,
salt, beska, umami och metalliska toner är lukt sinnet det viktigaste instrumentet även för det vi kallar smak. Det är lätt

20 år
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Vit valborg

Chardonnaydr uvans olika uttr yck

För två år sedan satt jag och en god vän och trotsade den sedvanliga valborgskylan och drack blanc de blancs från Louis
Roederer och Comte Audoin de Dampierre. Till champagnen tuggade vi hiskliga mängder tysk vit sparris med hollandaisesås.
I fjol höjdes ribban ännu ett snäpp när vi samlade våra
familjer, tog in en kock som använde samma tyska delikatess
som utgångspunkt samtidigt som jag hämtade upp sexton
fantastiskt vårdoftande blanc de blancs från min källare. En
valborgstradition var född!
Jag gillar att leka med traditionerna. Jag respekterar dem
men tycker samtidigt om att skapa nya. En av mina senaste
upptäckter är till exempel att champagne från 1975 passar
perfekt ihop med matjessillen på midsommar. Jag har därför
infört den kanske något snobbiga traditionen i min familj
att alltid ta fram just den årgången till midsommarlunchen.
Min valborgstradition att fira in våren med sparris och de
bästa blanc de blancs som finns att få tag på är en underbar
upplevelse. Det är kanske inte så lätt för dig att återskapa
den här överdådiga champagneupplevelsen hemma, men jag
hoppas att du ändå låter dig inspireras och prövar att göra
något liknande i mindre skala hos dig.
I år samlades vi på nytt kring samma lustfyllda tema. Ambitionsnivån har vuxit från år till år och den här gången gav
vi oss på några av de fyrtiotvå främsta blanc de blancs som
finns att få tag på idag.
Jag grupperade vinerna i huvudsak efter by och vår lilla
privata valborgstillställning kom att bli en av de mest omfattande och kompletta blindprovningar i sitt slag som världen
skådat. Årgångarna varierade en smula, men fokus låg av naturliga skäl på yngre åtkomliga viner.
Inget champagnehus fick ha fler än ett vin representerat
och samtliga viner kom nyligen, eller helt direkt, från husens
källare i vinothèqueversion. Några historiska champagner
som Pol Roger Grauves, de Venoge Des Princes och Laurent
Perrier Millésime Rare saknades alltså eftersom de inte längre produceras.

Blanc de blancs som koncept är mycket yngre än man kan
tro trots att chardonnaydruvan odlats sedan romarna anlade
de första vingårdarna i området för ungefär två tusen sedan.
1911 Salon gjorde succé på Maxim i Paris under 1920-talet och just denna monocru från Le Mesnil var länge det
enda kända namnet i kategorin. Vid den här tiden skapades
många underbara blanc de blancs med Salon som förebild av
odlare i Côte des Blancs utan att omvärlden fick vetskap om
vilka skatter som låg gömda.
Det var först på 1950-talet som blanc de blancs-konceptet
slog igenom med storheter som 1952 Taittinger Comtes de
Champagne, 1959 Pol Roger Blanc de Chardonnay och 1959
Dom Ruinart.
Idag har de flesta stora champagnehus en blanc de blancs
och den ultraeleganta stilen passar det moderna köket och
vår samtid som hand i handske. Det är svårt att tänka sig en
druva och växtplats som kan ge större variationsrikedom än
chardonnay i Champagne. Druvans fantastiska förmåga att
återspegla sin terroir är unik och dessutom svarar den väl
och följsamt på vinifikationsmetoder utan att tappa bort sin
smöriga och citrusdoftande elegans.
Jag har noterat att vinmakare som försöker sig på att
konkurrera utanför Marne, i Sézanne och Aube i huvudsak,
absolut bör använda ekologiska metoder och ekfat. För att
hålla uppe den livsbevarande syran rekommenderas vidare
att vinerna inte genomgår malolaktisk jäsning om de görs i
dessa regioner.
Odlarna i Côte des Blancs har det lättare på den punkten
och kan utan problem välja vilken metod de vill så länge de
är noga med sin terroir och har ett lågt skördeuttag från sina
äldsta vinstockar. Stilarna är många och det är ytterst fascinerande att se att topparna kan vara så individuella trots att
vingårdarna ligger alldeles intill varandra.
På vår valborgsprovning testade vi till exempel de tre främsta vinerna från premier cru-byn Vertus, men ingen av oss placerade champagnerna i
samma by. 2002 DoyardMahé var krämig och citrondoftande med blommiga övertoner, Veuve Fourny & Fils
Clos Notre Dame från samma år var tuff och intensivt
asketisk med lakritskryddig stil, medan 2000 Perrot

Vårtradition i vitt med blanc de blancs,
vit sparris och ljusa kläder.
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Champagnefirande i New York vid
förbudstidens slut 1933.

Föregående uppslag:

Skördetid i Aÿ 1929. Alla hjälpte till, barn
såväl som vuxna.

kapitel fem

FRÅN VERSAILLES
TILL HOLLYWOOD

I nästan tre sekel har champagne förknippats med lyx
och glamour. Det är inte många av historiens viktigaste
segrar och festligheter som firats utan denna gyllene dryck
och bilden av den champagnesprutande Formel 1
vinnaren finns väl etsad på de flestas näthinnor. För
många människor är champagne en ren festdryck där
själva bubblorna är det viktigaste.

många bunkrade upp stora lager som sedan visat sig svåra
att bli av med. Jag är ändå övertygad om att millenniehysterin var av godo för champagneindustrin på sikt. Jag tänker
då närmast på det unika tillfälle vi alla som jobbar med den
här gudabenådade drycken fick att marknadsföra oss själva,
drycken och distriktet Champagne. Ingen kunde undgå att
höra eller läsa någonting om de ädla bubblorna i medierna.
Dom Pérignon, champagnemetoden, olika typer av champagneglas eller Winston Churchills passion för drycken var
plötsligt på var mans läppar. Detta har absolut fått till följd
att kunskapsnivån kring detta ämne stigit väsentligt och att
konsumenterna blivit alltmer kräsna.
En annan tydlig trend idag är ekfatens renässans. De allra
flesta seriösa producenter gör numera en minimal upplaga
av en ekfatsjäst prestigechampagne från de äldsta vinstockarna. Det är också härligt att se att allt fler av områdets odlare äntligen blivit miljömedvetna och satsar på en så biodynamisk odling som möjligt. Barnsjukdomarna inom det
här nya området är förstås många och biodynamisk vinproduktion är ingen garanti för framgång. Det är dock väldigt
tydligt och välgörande att de flesta seriösa biodynamiker fått
ett högt betyg här i boken. Dryckens segertåg över världen
fortgår. Även om försäljningen kulminerade under åren vid
millennieskiftet satte den åter fart med ökad efterfrågan
från nya törstande länder med växande ekonomier, framförallt i Asien.
Tidigare motgångar har gjort att man blivit väldigt försiktig med drastiska förändringar i detta av historien så starkt
präglade distrikt. Ekonomer från andra branscher förstår
ingenting när de hör hur långsamt producenterna höjer sina
priser och försiktigt rekryterar nya kunder trots den hysteriska efterfrågan som just nu pockar efter det bubblande
guldet. Små länder som vår egen avlägsna nordiska avkrok
måste vara ytterst tacksamma att den generösa tilldelningen
kvarstår trots att befolkningsmängden är så liten. Man får
anta att törstande kineser och ryssar med rätta frågar sig
varför de inte får köpa mer champagne när de är villiga att
betala ännu mer.
Lösningen att höja skördeuttaget och utöka odlingsarealen känns inte helt optimal. De första två stegen där outnyttjade växtplatser inom redan certifierade champagnebyar

utvärderas samt inlemmandet av nya bortglömda högkvalitativa byar är välkomna förändringar. Däremot att utvidga
ett redan tidigare för stort distrikts yttre gränser är i mitt
tycke ett präktigt självmål. Som tur är kommer denna urvattning ta tid och knappast påverka annat än billiga standardchampagner.

Bubbel på prispallen
Även om allt fler numera insett vilken fantastisk måltidsdryck
champagne är så är drycken fortfarande den stora symbolen för fest. I sportsammanhang är drycken i det närmaste
obligatorisk, inte minst i Formel 1-cirkusen. Traditionen att
segraren sprutar ned sig själv och de andra på pallen uppstod
1966 när korken flög ur den varma flaska champagne som
tilldelades Jo Siffert efter segern i Le Mans. Året efteråt upprepades champagnesprutandet, fast den gången med avsikt,
av segraren Dan Gurney – och så var denna segerritual född.
Sedan drygt tio år är det GH Mumm som sponsrar de stora
Formel 1-tävlingarna. För en champagnesjäl gör det mest ont
att se drycken gå till spillo på det här viset, men det förhöjer
förstås stämningen. Champagne och bilar har för övrigt hört
ihop länge. Den verkliga starten var nog den 12 oktober 1936
då segraren i Vanderbilt Cup vann en jeroboam 1926 Moët &
Chandon. Då sprutade man inte.
Engelsmännen är nog det folk som oftast har champagnefrukost i det gröna när tillfälle ges. De missar inte gärna
ett möjlighet att samlas i naturen och inte minst cricketmatchen kräver sin picknick. Wimbledon, där åtminstone
banorna är gröna, är ett annat stort utomhusevenemang där
champagnen flödar, tyvärr oftast tillsammans med jordgubbar, en inte helt lyckad kombination.
Segling och golf är två andra områden inom sporten där
champagnen numera är obligatorisk.

Champagne på film.

til l vänster och medurs :
Humphrey Bogart och Ingrid Berg
man i »Casablanca« (1942).
Marilyn Monroe och Tom Ewell i Billy
Wilders »Flickan ovanpå« (1955).
Sean Connery och Shirley Eaton i
»Goldfinger« (1964).

Inom filmen och konsten
Men det är kanske framför allt i kulturella sammanhang
som champagnen är självskriven, inte minst i filmens värld.
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»I keep it realer than most,
I know you’re feelin’ it
Cristal on ice, I like to toast,
I keep on spillin’ it.«
JayZ, ur Feelin’ it (1996)

Napoleon Bonapar te

Napoleon tog alltid omvägen förbi
Champagne inför alla stora slag för
att fylla på förrådet av den stärkande
drycken. Endast vid ett tillfälle frångick
han den vanan – på väg till Waterloo!
»Vid seger förtjänar du champagne, vid
förlust behöver du det.«

Winston Churchil l

Den särklassige champagneälskaren på duken är förstås
James Bond. Han är betydligt mer trogen sina champagnemärken än sina kvinnor. I tur och ordning har han förförts
av Taittinger Comtes de Champagne, Bollinger RD och Dom
Pérignon. Sedan mitten av 1980-talet dricker James Bond
dock bara »Bolly«, eftersom filmmakarna fattade beslutet att
Bollinger anses mer brittisk än den mer amerikanska »Dompan«. I filmen »I hennes majestäts hemliga tjänst« (1969) gör
Bond i George Lazenbys skepnad emellertid bort sig ordentligt då han beställer in 1957 Dom Pérignon, en årgång som
aldrig gjorts. En betydligt bättre scen finns i »Mannen med
den gyllene pistolen«, där Scaramanga med sin guldpistol
skjuter av korken på en flaska Dom Pérignon som serveras av
den mystiske lille dvärgen Nick Nack.
Många andra exempel finns förstås från filmens värld.
Under den klassiska Hollywooderan som sträckte sig från
1920-talets stumfilmer till filmklassiker som »Casablanca«
på 1940-talet ingick champagnen mer eller mindre i rekvisitan. En av Hitchcocks tidigare filmer heter till och med
»Champagne« (1928). Champagnen var också en självklar
ingrediens i de stora glamorösa Hollywoodfesterna där den
tidens superstjärnor som Greta Garbo, Fred Astaire, Ginger
Rogers, Grace Kelly med flera rörde sig. I Helan och Halvanfilmerna exploderar champagneflaskor åt höger och vänster
och i John Fords »Laglöst land« (1946) finns en rollfigur
som mitt i Vilda västern bara dricker champagne. I »Flickan
ovanpå« (1955) lyfter Marilyn Monroe kombinationen champagne och chips till en ny nivå med orden: »Ingen fara. Allt
är bra. En gift man, luftkonditionering, champagne och
chips. Det här är en underbar fest.«
Än idag dyker champagne upp som statusmarkör i film
och teve. I teveserien »True Blood« bjuder vampyren Bill sin
Sookie på PerrierJouët Belle Époque när han ska fria. I Baz
Luhrmanns version av klassikern »Den store Gatsby« (2012)
flödar champagne från Moët & Chandon.
Långt före filmens och tevens födelse påverkades människor av bilder på champagnedrickande. På 1730-talet dekorerades Ludvig XV:s Versailles med champagnetavlor av
bland annat Jean François de Troy och Nicolas Lancret. Den
senares Déjeuner de jambon är ett av de första konstverken
med picknickmotiv. I verk av impressionister som Édouard

Att Winston Churchill var en stor
champagneälskare är väl känt. Pol Roger
var hans favorit.
»Kom ihåg mina herrar, det är inte bara
Frankrike vi slåss för, utan Champagne!«
»Champagne ska vara kall, torr och gratis.«

Lily Bol l inger

När Jacques Bollinger avled 1941
efterlämnade han champagnehuset till sin
fru Lily. Hon var en färgstark personlighet
som under sina 30 år på tronen bidrog till
att göra Bollinger till ett världsnamn.
»Jag dricker det när jag är glad och när
jag är ledsen. Ibland dricker jag det för
mig själv. När jag har sällskap är det
obligatoriskt. Jag smuttar på det när jag
bara är småhungrig och dricker det när jag
är riktigt hungrig. I andra sammanhang
rör jag det aldrig – om jag nu inte skulle
vara törstig.«

Manet, Auguste Renoir och Henri de Toulouse-Lautrec förekommer ofta champagne, om än i mer melankolisk anda.

Från hiphop till klassisk musik
Champagne har intressant nog blivit en del av den amerikanska hiphopkulturen. Länge var det Louis Roederers
Cristal som gällde. Men efter att en representant från Louis
Roederer 2006 uttalat sig negativt om vad det egentligen
innebar för deras varumärke att sammankopplas med den
här musikkulturen såg artisten Jay-Z rött. Han gick ut offentligt med att han nu bojkottade Cristal och fick även med
sig flera nattklubbar som skulle sluta servera drycken. Idag
säger ryktet att Jay-Z har ett 30 miljoners kontrakt med
champagnehuset Armand de Brignac och han syns allt som
oftast med deras gyllene flaska med spader ess i relief.
Annars är förstås champagnen självskriven vid många
klassiska musiksammanhang. Vid den berömda Glyndebournefestivalen i Storbritannien lär åtskilliga hundratal
flaskor champagne konsumeras. Om man dessutom just hört
Don Giovanni lovsjunga champagnen med hjälp av Mozarts
odödliga musik är nog suget extra starkt. Samma effekt har
säkerligen Verdis La Traviata med den champagnesprittande inledningen. Blir man inspirerad av Hans Christian
Lumbyes Champagnegalopp däremot befinner man sig inte i
Glyndebourne, snarare på Tivoli i Köpenhamn.
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sista dropparna hade min poäng stigit från 95
till häpnadsväckande 98. Jag var nu tillbaka
i Champagne med tydlig karaktär av byn Le
Mesnil. Nöt, kaffe, lime, akacia och krita är
starka aromer men en pinsamt fattig beskrivning av vad vinet faktiskt förmedlar.
Om du inte får tag på just den här årgången
kan du få en aning om vad den handlar om
genom att lagra den från 1996 eller gå direkt
på 1990.

100 CHAMPAGNER DU BÖR
PROVA INNAN DU DÖR

8.

1988 Billecart-Salmon Elisabeth
Rosé

Hundra champagner som jag av olika skäl ser som de mest minnesvärda och
betydelsefulla – utan att för den skull behöva vara de allra främsta i fråga om ren
kvalitet! Champagnerna ligger i alfabetisk ordning och är alltså inte rangordnade.

1.

199 0 Henri Abelé Collection
(magnum)
Ett underskattat hus i Reims som prickade
in formtoppen 1990. Suveränt läcker och
storhusrostad champagne med perfekt elegans
och lätt nötig, inbjudande bouquet. Krämig
och lättdrucken med läskande fruktighet av
mandarin och passionsfrukt. Lång vaniljartad
eftersmak.

fruktkoncentrerat vin med polerad sötma och
toner av lakrits, mörk choklad, honung och
aprikosmarmelad à la Pol Roger Sir Winston
Churchill. Lätt att uppskatta som ung med sin
fruktighet, men lagra den istället några år och
du får en champagne där terroirprägeln blir
tydligare och rökigheten lyfter vinet till ännu
mer svindlande höjder.

4.

Paul Bara Comtesse Marie de France

2.

Agrapart & Fils Vénus
Ett modernt mästerverk gjort på druvor från
stockar planterade 1959 i Avizegården La
Fosse. Vénus heter även vinhusets häst som
plöjer upp vingårdarna. Alla Agrapart & Fils
vingårdsviner kännetecknas av ren frukt,
biodynamisk intensitet, koncentration och
superelegans. Mest koncentrerad och knäckig
av dessa är Vénus på samma sätt som till
exempel L’Apôtre är hos David Léclapart. En
champagne som blir bättre och bättre för varje
ny årgång.

3.

Michel Arnould Mémoire de Vignes
En blanc de noirs från de äldsta och bästa
vinstockarna i Verzenay. Det storslagna vinet
är framställt enligt biodynamiska principer
och med en tillit till naturen. Ett maximalt

Äldre årgångar från Paul Bara i Bouzy är det
främsta exemplet på den berömda grand crubyns klass. Årgången 1959 korades till tidernas
främsta blanc de noirs, men det duger bra att
smaka en Comtesse Marie de France som nått
över femton år för att du ska förstå varför du
inte får missa detta guldvin.

6.

5.

Det främsta vinet från vad som i framtiden
kommer att klassas som en av de stora champagneskaparna. Ny spännande biodynamisk
känsla där naturen får tala med fräschör,
klarhet och nyansrikedom. Krugdoftande
boutiquelycka med det här vinet, som tillverkas i liten skala.
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9.

Billecart-Salmon Cuvée NF
från 1950- eller 1960-talet

Billecart-Salmon Le Clos
Saint-Hilaire

Även yngre årgångar som 2000 eller 1996 kan
ge en ljuvlig upplevelse och de mer medelålders från 1982 och 1990 är också ursköna
med sin kombination av chokladmättnad och
kaffeosande rostning tillsammans med Granny
Smith-äpplen och citron. Det är dock ett måste
att någon gång i livet ha stoppat näsan i en
välbevarad gamling av detta vinnarvin. Ditt
mål bör vara att prova årgången 1959, men
även 1955, 1959, 1961 och 1964 är fantastiska.
En helt perfekt champagne i sin kategori,
med en rökig, honungsmjuk och extremt lång
eftersmak av valnöt, apelsinblom och honung.

Ingen har ännu smakat en mogen flaska av
detta vin, som debuterade 1995. Det råder
dock inget tvivel om att det är den mest majestätiska blanc de noirs som gjorts i Mareuil-surAÿ. Ett obligatoriskt vin att ha i källaren för
varje seriös champagnesamlare.

7.

1966 Billecart-Salmon Blanc
de Blancs
Bérêche & Fils Le Cran

Vilket suveränt debutvin! Lika vackert laxrosa
som den årgångslösa succén. Finessrik, bärig
doft och en oväntat söt och rik vaniljsmak, där
frukten är så intensiv att den bär upp sötman
perfekt. Numera helt mogen med BillecartSalmons fantastiska knäckighet och nougattoner. En dröm att bälga i sig av.

Vill du vara med om en av de mest fascinerande glasresor vinvärlden har att erbjuda måste
du leta upp 1966:an av den här champagnen.
Vid första intrycket är den nästan smärtsamt
präglad av stenig mineral. Efter en liten
stund, när vinet fällt ut sin vackra solfjäder,
hamnar du i Alsace. Den djupgula färgen och
den intensivt petroleum- och limedoftande
drycken för tankarna till rieslingvinet 1971
Clos Sainte Hune. Efter en halvtimme förs du
till Bourgogne med dess alltmer druvtypiska
Montrachetlika aromer. När jag var inne på de

10.

Bollinger La Grande Année
Årgångs-Bollinger som har blivit en av milstolparna i champagnevärlden med sin maskulint oxidativa mullrande stil. De pinotdominerade vinerna är nötiga och chokladmättade
och jästa på ekfat. Varje årgång är fantastisk
och trots att de håller väl att lagra kan man
med fördel dricka dem redan när de släpps
på marknaden. De allra mest legendariska årgångarna är 1995, 1985, 1973, 1966 och 1945.

11.

12.

Bollinger Vieilles Vignes
Françaises
Ett av Champagnes dyraste och mest eftersökta samlarviner. Framställt på oympade
pre-phylloxera-stockar från två små plättar
alldeles intill huset i Aÿ. Denna blanc de noirs
är något av det mäktigaste man kan fukta
strupen med och den simmiga koncentrationen gör att många dricker sina rariteter
alldeles för tidigt, långt innan djupet skapats i
harmoni med den essensartade frukten. Alla
årgångar är häpnadsväckande, men jag undrar
om inte 1970 är allra mäktigast och 1996 mest
balanserad.

13.

Tonårig Bonnaire Cramant Blanc
de Blancs
Få viner kan skänka en så oförställd glädje
som en Bonnaire Cramant Blanc de Blancs i
de begynnande tonåren. Just då är vinet lent
smeksamt och packat med tropisk frukt i
kombination med en galet tät smörkolematta.
Ta med din flaska ut i naturen en lagom sval
sommardag och låt lyckan träffa ditt hjärta.

14.

Franck Bonville Vinothèque
Ett lysande exempel på hur väl viner från
Avize åldras i händerna på de skickligaste
odlarna. 1969:an lyser klarast. Djupet är
makalöst och finessen enorm. Allt finns här!

15.

17.

Clos Cazals
En overkligt vacker vingård i hjärtat av Oger
som Delphine Cazals vakar över. Utan tvekan
grand cru-byns främsta vin sedan lanseringen
1995. Fruktkoncentrationen blir bara större
och större, men den steniga mineralprofilen
tvättas aldrig bort. Ett under av terroirkaraktär
oavsett årgång.

18.

Guy Charlemagne Mesnillésime
Konstant en av de största odlarchampagnerna
sedan lanseringen 1988. Druvsaften från
firmans äldsta vinstockar i Le Mesnil får jäsa i
en mix av ståltankar och ekfat för att utveckla
balans mellan kraft och elegans. Nötigare och
rikare än grannen Pierre Peters Les Chétillons.
Årgångarna 1988 och 1990 är mogna nu och
det dröjer inte länge innan du kan gå på 1995
och 1996.

19.

Paul Déthune Cuvée à L’Ancienne
Tusen flaskor av högsta kvalitet från de bästa
pinotdruvorna i Ambonnay jästa på 205liters ekfat. Superrik arom med mandel,
nougat och begynnande mintchokladton.
Smaken är mäktigt monumental med toner av
karamell, torkade frukter och bivax. Minutlångt åskmullrande mörkt efterdån!

1955 De Castellane
En underskattad firma som gjort många njutbara champagner genom åren. Bäst minns jag
1955:an vid en vinprovning djupt där nere i
källaren under det karaktäristiska vattentornet
i Épernay. Djup färg som går mot mahogny.
Knappt märkbar mousse men ändå ett underbart vin med toner av crème brûlée, knäck och
vanilj. Tankeväckande djup och koncentrerad
smak med toner av sirap, honung, fikon och
åldrad ek.

Bollinger RD
En av de mäktigaste prestigechampagnerna
med gigantisk autolytisk karaktär som andas
nötter, krutrök och champinjoner. Svår att
fånga på toppen på grund av sin sena degorgering, men fulländning kan nås i årgångarna
1982, 1975 och 1964.

harmonisk helhet. Njuts helst någon gång
efter tolvårsdagen, när frukten fortfarande är
vital och den feta texturen utvecklats.

16.

Cattier Clos du Moulin
En av Champagnes mer berömda inhägnade
vingårdar där chardonnay och pinot noir blandas i lika mängd från tre årgångar till en skön
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20.

Cuvée William Deutz Vinothèque
En av de mest underskattade prestigecuvéerna. Vid tjugo års ålder inträder en smäktande
vacker fas där stram vaniljdrapering flätas
ihop med kaprifoldoft och ett underliggande
animaliskt djup som ger mig gåshud bara jag
skriver om det. 1990, 1988 och 1985 är de
säkraste årgångarna för närvarande.

21.

1975 Deutz Aÿ (magnum)
Det är inte snällt av mig att ta med ett så näst
intill ouppnåeligt vin på den här listan – det
finns bara runt femtio magnumbuteljer kvar

Alla viner från Krug är små mästerverk, där Grande Cuvée visserligen är
något lättare och friskare än föregångaren Private Cuvée, men med några
extra år i källaren slår den ut konkurrenternas årgångsviner. Ett tråkigt litet
frågetecken för de senaste cuvéerna ska dock noteras. Clos du Mesnil är en
charmör som i ett vin förenar alla de bästa blanc de blancs och samtidigt
präglar vinet med husets signum. För mig är det världens främsta vin! Clos
d’Ambonnay är en svindyr raritet som just lanserats. Världens dyraste unga
champagne går på 3 000 euro per flaska, vilket inte verkar skrämma iväg
krugisterna då alla de 3 000 flaskorna redan är bokade. Själva vinet är fantastiskt allra främst eftersom det är en uppenbar broder till de övriga syskonen i
Krugfamiljen. Vinet andas mycket mer Krug än Ambonnay på precis samma
sätt som Clos du Mesnil gör på sitt håll. Det känns som om alla Krugviner får
en sista liten dusch av Krugparfym som särskiljer dem från allt annat oavsett växtplats. Det spelar ingen roll om andra kopierar metoderna med små
gamla ekfat, ingen malolaktisk jäsning, tolv års lagring och andra teknikaliteter. Krug kan de ändå inte kopiera. Jag tycker att Clos d’Ambonnay påminner
mycket om det vanliga årgångsvinet och förvånande nog är endast marginellt fylligare än detta. En blanc de noirs med sanslös finess långt bortom
klumpighet. Fräschören och den fenomenalt långa eftersmaken är nog det
mest frapperande med detta magnifika vin. Bouqueten är rikt krämig med
antydan till hasselnöt och brioche tillsammans med papayamarmelad och
mango. Smaken balanserar mellan sagolik mjukhet och 1996-lik friskhet. Ett
nytt världsklassvin är fött. Årgångs-Krug får idag konkurrens av Closvinerna,
men går vi tillbaka i historien är detta utan tvekan den bästa champagnen
alla kategorier. 1996:an är magisk numera och både 1995 och 1998 kommer
att skänka högtidsstunder i framtiden. Om tillfälle ges – försumma aldrig
chansen att dricka en Krug!

Krug
 ( )
650 000 flaskor/år
N-M

5, rue Coquebert, 51100 Reims
Tel +33-(0)3-26 84 44 20
www.krug.com

Krug är för mig något mer än en champagne. Det är ett begrepp som står för
konstnärskap, tradition, hantverk och stunder av maximal njutning. Krugfamiljen har använt samma metoder sedan huset grundades 1843 av JohannJoseph Krug från Mainz. Det är knappast troligt att Krugs filosofi kommer att
överges inom överskådlig tid, eftersom framgången varit så enorm. Filosofin
går i korthet ut på att alla viner jäser byvis på 205-liters välåldrade fat med
trä från Argonne och de vackra skogarna i centrala Frankrike. Vinerna filtreras sällan utan klarnas genom omdragning från ett fat till ett annat. Vinerna
genomgår inte malolaktisk jäsning, vilket är en av anledningarna till Krugs
fantastiska lagringspotential. Inga viner degorgeras före sex års ålder och
reservvinerna lagras på rostfria ståltankar från svenska Alfa Laval. Firmans
lägst prissatta vin, Grande Cuvée, är gjort av ett hundratjugotal viner från tio
olika årgångar. Självfallet är också råvarorna, druvorna, av högsta klass. Man
äger själv 20 hektar i Aÿ, Ambonnay, Le Mesnil och Trépail men har framför
allt många prestigefyllda kontrakt med några av Champagnes bästa odlare,
som sätter en stor ära i att förse Krug med druvor.
Grundaren Johann-Joseph Krug lärde sig champagnemakeriet hos Jacquesson. När han ansåg sig fullärd efter nio år startade han sitt eget hus
i Reims. Efter Johann-Josephs död tog hans son Paul över och grundlade
den mäktiga Krugdynastin. År 1910 tog Joseph Krug II över. År 1924 kom
Josephs brorson Jean Seydoux in i bilden. Han skapade sedermera de berömda cuvéerna tillsammans med Paul Krug II. Först 1962 kom Henri Krug
att bli ansvarig för cuvéen. Idag har Eric Lebel huvudansvaret för cuvéerna
och den ultrasympatiske Olivier Krug leder firman. De arbetar helt ostört och
självständigt trots att firman idag ägs av LVMH.

ÅR

VIN

DRUVOR

POÄNG

NV

Krug Grande Cuvée

50 % PN, 15 % PM, 35 % CH

(92) 94

NV

Krug Grande Cuvée Équilibre

50 % PN, 15 % PM, 35 % CH

(93) 94

NV

Krug Grande Cuvée Richesse

50 % PN, 15 % PM, 35 % CH

(94) 95

NV

Krug Grande Cuvée Savoir-Faire

50 % PN, 15 % PM, 35 % CH

(94) 95

NV

Krug Private Cuvée

55 % PN, 20 % PM, 25 % CH

(97) 97

NV

Krug Rosé

55 % PN, 20 % PM, 25 % CH

(92) 95

2000

Krug

43 % PN, 15 % PM, 42 % CH

(92) 95

1998

Krug

36 % PN, 19 % PM, 45 % CH

(94) 96

1996

Krug

42 % PN, 26 % PM, 32 % CH

(95) 98

1995

Krug

48 % PN, 17 % PM, 35 % CH

(94) 96

1990

Krug

40 % PN, 23 % PM, 37 % CH

(95) 97

1989

Krug

47 % PN, 24 % PM, 29 % CH

(94) 94

1988

Krug

50 % PN, 18 % PM, 32 % CH

(97) 98

1985

Krug

48 % PN, 22 % PM, 30 % CH

(88) 91

1982

Krug

54 % PN, 16 % PM, 30 % CH

(97) 98

1981

Krug

31 % PN, 19 % PM, 50 % CH

(97) 97

1979

Krug

36 % PN, 28 % PM, 36 % CH

(97) 97

1976

Krug

42 % PN, 26 % PM, 32 % CH

(96) 96

1975

Krug

50 % PN, 20 % PM, 30 % CH

(94) 94

1973

Krug

51 % PN, 16 % PM, 33 % CH

(95) 95

1971

Krug

47 % PN, 14 % PM, 39 % CH

(96) 96

1969

Krug

50 % PN, 13 % PM, 37 % CH

(96) 96

1966

Krug

48 % PN, 21 % PM, 31 % CH

(98) 98

1964

Krug

53 % PN, 20 % PM, 27 % CH

(97) 97

1962

Krug

36 % PN, 28 % PM, 36 % CH

(97) 97

1961

Krug

53 % PN, 12 % PM, 35 % CH

(98) 98

1959

Krug

50 % PN, 15 % PM, 35 % CH

(97) 97

1955

Krug

50 % PN, 20 % PM, 30 % CH

(95) 97

1953

Krug

35 % PN, 30 % PM, 35 % CH

(96) 96

1952

Krug

43 % PN, 19 % PM, 38 % CH

(0) 0
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1949

Krug

47 % PN, 18 % PM, 35 % CH

(96) 96

1998

Krug Clos d`Ambonnay

100 % PN

(93) 94

1947

Krug

43 % PN, 15 % PM, 42 % CH

(94) 94

1996

Krug Clos d`Ambonnay

100 % PN

(96) 98

1945

Krug

42 % PN, 16 % PM, 42 % CH

(90) 90

1995

Krug Clos d`Ambonnay

100 % PN

(96) 97

1943

Krug

56 % PN, 12 % PM, 32 % CH

(95) 95

1995

Krug Clos d`Ambonnay Vinothèque

100 % PN

(95) 97

1938

Krug

57 % PN, 16 % PM, 27 % CH

(99) 99

1937

Krug

70 % PN, 8 % PM, 22 % CH

(94) 94

1934

Krug

70 % PN, 8 % PM, 22 % CH

(95) 95

1932

Krug

70 % PN, 8 % PM, 22 % CH

(97) 97

1929

Krug

70 % PN, 8 % PM, 22 % CH

(97) 97

1928

Krug

70 % PN, 8 % PM, 22 % CH

(0) 0

1926

Krug

55 % PN, 20 % PM, 25 % CH

(95) 95

1920

Krug

60 % PN, 15 % PM, 25 % CH

(0) 0

1914

Krug

60 % PN, 15 % PM, 25 % CH

(97) 97

1904

Krug

60 % PN, 15 % PM, 25 % CH

(97) 97

1989

Krug Collection

47 % PN, 24 % PM, 29 % CH

(94) 94

1985

Krug Collection

48 % PN, 22 % PM, 30 % CH

(97) 98

1982

Krug Collection

54 % PN, 16 % PM, 30 % CH

(97) 97

1981

Krug Collection

31 % PN, 19 % PM, 50 % CH

(96) 96

1979

Krug Collection

36 % PN, 28 % PM, 36 % CH

(97) 97

1976

Krug Collection

42 % PN, 26 % PM, 32 % CH

(96) 96

1973

Krug Collection

51 % PN, 16 % PM, 33 % CH

(95) 95

1971

Krug Collection

47 % PN, 14 % PM, 39 % CH

(94) 96

1969

Krug Collection

50 % PN, 13 % PM, 37 % CH

(96) 96

1966

Krug Collection

48 % PN, 21 % PM, 31 % CH

(98) 98

1964

Krug Collection

53 % PN, 20 % PM, 27 % CH

(95) 95

1962

Krug Collection

36 % PN, 28 % PM, 36 % CH

(95) 95

1961

Krug Collection

53 % PN, 12 % PM, 35 % CH

(98) 98

1959

Krug Collection

50 % PN, 15 % PM, 35 % CH

(98) 98

1953

Krug Collection

35 % PN, 30 % PM, 35 % CH

(96) 96

1952

Krug Collection

43 % PN, 19 % PM, 38 % CH

(92) 92

1949

Krug Collection

47 % PN, 18 % PM, 35 % CH

(98) 98

1947

Krug Collection

47 % PN, 18 % PM, 35 % CH

(98) 98

1945

Krug Collection

42 % PN, 16 % PM, 42 % CH

(97) 97

1938

Krug Collection

57 % PN, 16 % PM, 27 % CH

(98) 98

1928

Krug Collection

70 % PN, 8 % PM, 22 % CH

(98) 98

2000

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(97) 98

1999

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(88) 94

1998

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(97) 98

1996

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(97) 99

1995

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(93) 95

1992

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(96) 96

1990

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(96) 98

1989

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(97) 98

1988

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(97) 99

1986

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(94) 96

1985

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(99) 99

1983

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(93) 96

1982

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(99) 99

1981

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(95) 97

1980

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(97) 97

1979

Krug Clos du Mesnil

100 % CH

(99) 99

1996

Krug Clos du Mesnil Vinothèque

100 % CH

(97) 99

1995

Krug Clos du Mesnil Vinothèque

100 % CH

(95) 95

1992

Krug Clos du Mesnil Vinothèque

100 % CH

(95) 96

1966

Krug Blanc de Blancs

100 % CH

(99) 99
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