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DRIKKE  PÈT NAT

19 AUGUST 2017
Pèt nat er forkortelsen for pètillant naturell og betyr noe bortimot naturlige

bobler. Dette er svaret på naturvinenes sprudlevin og de kommer gjerne fra

Loire.

Naturvin eller nakenvin er vin hvor det er brukt lite eller ingen

tilsetningsto�er. Det samme med bruk av sul�tter og svovel. Mange av
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vinene er ikke �ltrerte og man går tilbake til de eldste tiders metoder for

vinmaking. Skal man justere er på naturlige, økologiske eller biodynamiske

måter.

Disse nakenvinene fermenteres i �asken sammen med bunfallet sitt og blir

da selvsagt ofte grumsete på farge. Pèt nat er ikke tilsatt sukker, vin og gjær

eller dosage som det kalles som er vanlig for musserende viner. Den har fått

fermentere i �asken og det gir den mindre alkoholprosent.

Naturvin-bevegelsen er skapt ut i fra et idealistisk ønske om å ta vare på

jorden og miljøet vårt. Stedets unike terroir og tradisjoner skal beholdes

uten forstyrrende elementer. Naturviner har ingen beskyttet betegnelse og

sikkert derfor de blir uglesett av mange vinkjennere.

Det er et listende inntog av naturviner på markedet for tiden. Det dukker

stadig opp spennende små mat- og vinbarer som promoterer disse vinene

og gjerne sammen med surøl og andre ølsorter bygget på samme �loso�.

Tiden er uansett kommet for å teste ut og utvide horisonten. Så kan man

like det eller ikke, men naturviner er kommet for å bli.

Birichino Petulant Naturel Malvasia Bianca 2015

Ung og svakt perlende, preg av eple, blomst og sitrus. Lett bitter ettersmak.

Matt, strågul på farge. Vinen kommer USA, California, Monterey og laget på

100 % Malvasia drue. Den er manuelt,  temperaturkontrollert gjæring i

ståltanker og tappet u�ltrert.

kr 249,-.

 

 

Robinot L`As Annèes  Folles 2014

Perlende, fruktig  hvitvin med frisk, god konsentrasjon og lang ettersmak.

lukter av frukt, yse røde bær med hint av kalkmineraler. Vinen er strågul i

fargen.  Produsert i Coteaux du Loir i Frankrike av 10 % Chenin Blanc og 90

% Pineau d'Aunis 

kr 330,-.
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