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Hvis man ser på et tilfeldig utvalg av markedsførings-
materiell og internettsider fra produsenter i Valpolicella, 
vil man raskt kunne konstatere at et enkelt forhold står 
meget sentralt: l’appassimento. Tørkingen av druene til 
amarone- og reciotoproduksjonen er ikke bare en relativt 
unik prosess med stor innflytelse på vinenes stil. De små, 
inntørkede og rosinlignende druene er enten de ligger på 
bambusmatter eller i bakker av tre eller plast også en både 
fotogen og lett gjenkennelig detalj. Utallige er de ganger 
opp gjennom årene hvor jeg har opplevd vininteresserte 
mennesker som ikke har visst hvor Amarone fremstilles 
og av hvilke druesorter, men som alltid har vært klar over 
at det er en vin fremstilt av mosten fra tørkede druer.

Nå er bildet nok i ferd med å endre seg. I hvert fall 
er det tydelig at når man i disse år besøker Valpolicella 
ligger fokus hos mange et annet sted enn i vingårdenes 
tørkerom. Det snakkes om jordsmonn, eksponering, 
mineraler, pH, meso- og mikroklima, drenering … Jo, 
det er ingen tvil, Valpolicella er truffet av terroirdiskus-
jonen. Det måtte jo komme, kan man si. Hvis man i dag 
gjerne vil være en stor, verdensberømt og fremfor alt 
anerkjent vin i de fine salonger – og det vil Amarone della 
Valpolicella gjerne – er det ingen tvil om at vinen i høyere 
grad enn sin fremstillingsmetode skal være et resultat av 
stedet hvor druene vokser. Det er mye finere å være en 
terroirvin enn en kjellervin. Det mest tydelige eksempel 
er champagne, den mest metodefokuserte vin av alle, 
hvor de seneste års eksplosive fremkomst av og suksess 
for små récoltant manipulants, antagelig har å gjøre med 
at disse i langt høyere grad end le grandes marques for-
teller historien om hvor druene og vinen kommer fra.

Det virker nå som om at man også i Valpolicella har 
innsett at den poetiske og tradisjonsrike historien om 
l’appassimento og de fine bilder fra tørkerommene ikke 
lenger er nok til å overbevise forbrukerne og kanskje 
særlig vinjournalistene om amaronens fortreffeligheter. 
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Derfor skal fokus nå for alvor flyttes 
ut i vinmarkene. Dette medfører 
(minst) to vesentlige spørsmål: er 
det riktig at amarone er en terroir-
vin? Og er det i så fall riktig tenkt 
å gjøre dette til hovedingrediensen 
i markedsføringen? Her skal det 
særlig handle om det første, og så 
vil jeg overlate det til reklamebyråer, 
markedsanalytikere og produsen-
tene selv å vurdere det siste. Dog er 
det for meg relativt tydelig at den 
enorme suksess som amarone har 
opplevd i løpet av de siste ti år på 
de amerikanske og nordeuropeiske 
markeder primært har skjedd blant 
et segment av forbrukere hvor terroir 

ikke er alfa og omega. Amarone har 
på relativt kort tid gått fra å være et 
helt unikt og meget lite kjent produkt 
til å være en massefremstilt, folkelig 
vin, og det image vil en del pro-
dusenter gjerne forsøke å endre.

Til disse hører Daniel Accordini, 
ønolog og administrerende direktør 
hos en av Valpolicellas største vinhus 
Cantina Sociale di Negrar. Han har 
iverksatt et nyt prosjekt kalt Amarone 
Espressioni med det formål å demon-
strere ulike områders betydning for 
vinene stil og uttrykk. Resultatet 

er fem ulike amaroner fra relativt 
høyt beliggende vinmarker i de fem 
kommunene som legger jord til 
Valpolicella Classico: Sant’Ambrogio, 
Fumane, San Pietro in Cariano, 
Marano og Negrar. For å eliminere 
de fleste andre variable og la forskjel-
lene på voksestedene få størst mulig 
innflytelse, er alle vinene fremstilt 
med 70 % corvina veronese, 15 % 
corvinone og 15 % rondinella. Alle 
vinmarkene på nær en enkelt hvor 
det er en liten andel vertikal oppbin-
ding, er beplantet med vinstokker 
bundet opp som pergolaer, druene 
er tørket etter samme metode og 
vinene er vinifisert og lagret likt.

Sittende med de fem vinene –  alle 
fra årgang 2005 – foran meg er det 
tydelig at de på samme tid har en 
rekke fellestrekk, men bestemt også 
er ulike. Det er som man kunne 
forvente seg. Den samme generelle 
fremstillingsmetode har resultert i 
viner som stilmessig følger samme 
overordnede spor. Og de forskjeller 
i f.eks. alkohol (16-17 %), restsukker 
(6,6-12 g/l), total syre (5,5-6,7 g/l) 
og tørrekstrakt (32,1-36 g/l) som 
(kanskje) kan henføres til vinenes 
ulike opprinnelse viser seg i nyan-
seforskjeller når vinene smakes 
direkte opp mot hverandre. Cantina 
di Negrar har selv navngitt vinene 
med et beskrivende «kjelenavn» 
som for eksempel L’Austero (den 
strenge) eller Il Complesso (den kom-
plekse) for å understreke deres ulike 
karakter. Jeg er kanskje ikke helt enig 

Det er mye finere å 

være en terroirvin 

enn en kjellervin.

aMaRONe & TeRROIR
Amarone har hittil vært en vin der tørkingen av druene har vært sett på som den 
viktigste enkeltfaktor for vinenes kvalitet og stil. Men nylig har det også blitt mye 
snakk om jordsmonnsrelaterte forhold, dvs terroir. Har dette noe for seg?

< Parti fra Valpolicella 
Classico, Allegrinis 
kjeller, nå avdøde 
Giuseppe Quintarelli, 
Carlo Pasqua og 
Romano dal Forno.
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i alle disse karakteristika, men som 
sagt er vinene ulike. Eksempelvis 
er Castelrotto fra San Pietro in 
Cariano mer imøtekommende og 
animalsk i tonen, Villa fra Negrar er 
mørkere med markant lakrispreg og 
Monte fra Sant’Ambrogio er kraft-
full, intens og desidert sødmefull. 
La oss anta at disse ulikhetene altså 
skyldes forskjeller i de betingelser 
druene har vokst under på de an-
gjeldende vinmarkene. Det vil i så 
fall demonstrere at de enkelte vok-
sestedene har innflytelse på vinene. 
Men er det det samme som terroir?

Det mener jeg ikke at det er. 
For meg å se må terroirbegrepet 
innebære noe mer enn kun at to 
viner fra ulike vinmarker laget på 
samme måte og av samme drue-
sorter, er forskjellige. En vinmark 
eller et område besitter i min verden 
terroir og dermed potensial til å 
frembringe terroirpregede viner når 
summen av druenes vekstbetingel-
ser innebærer et såpass karakteris-
tisk «fingeravtrykk» på vinene at 
dette kan gjenkjennes på tvers av 
produsenter, fremstillingsmetoder, 
årganger og kanskje til og med drue-
sorter. Terroir demonstreres derfor 
ikke best med viner laget på samme 
måte fra forskjellige steder, men med 
viner laget på ulike måter fra samme 
sted. Overført på de fem amaroner 
i Espressioni-serien vil det si at det 
ville ha vært mer interessant hvis 
man i stedet hadde laget fem ulike 
viner fra én av de utvalgte markene. 
Fem viner med variasjoner i druesor-
ter, tørkingsmetode og -lengde, vini-
fikasjon og lagring. Hvis disse vinene 
demonstrerte markante likhets-
punkter som i overbevisende grad 
skilte dem fra andre viner, kunne 
man begynne å hevde at amarone 
potensielt er en vin med terroirpreg.

Denne problematikken tror jeg 
egentlig at Accordini og Cantina 

di Negrar er klar over, og formålet 
med det langstrakte prosjektet er 
da også i første omgang kun å sette 
mer fokus på druenes geografiske 
opprinnelse som en hittil oversett, 
men vesentlig faktor i prosessen 
som leder til den endelige amarones 
stil og karakter. Jeg erkjenner min 
skepsis, men lyttet likevel med inter-
esse da Accordini på Anteprima 
dell’Amarone i Verona i januar (den 
årlige presentasjon av den nyeste 
årgangen for verdenspressen) pre-
senterte et annet prosjekt, hvor en 
kommisjon bestående av 15 lokale 
ønologer hadde foretatt en sensorisk 
analyse av 45 viner og fatprøver fra 
syv ulike områder i Valpolicella. En 
øvelse hvor formålet var å se om man 
kunne konstatere sensoriske forskjel-
ler i vinene og dermed utlede noen 
særlige karakteristika for de enkelte 
områder. Dette legger seg altså 
nærmere opp til min oppfattelse av 
en interessant terroirundersøkelse.

Resultatet ble presentert ved 
hjelp av de forholdsvis overskue-
lige «edderkoppspinn» hvor vinenes 
bedømte nivå av f.eks. tanniner, 
modenhetsgrad og en lang rekke 
sensoriske begreper (krydret, vegetal, 
frisk frukt, floral mv.) blir plottet 
inn og danner en sammenhengende 
sensorisk profil. De syv områder viste 
seg overordnet sett å følge samme 
mønster, men utviste også indivi-
duelle forskjeller. Hvor store disse 
i virkeligheten var, kan diskuteres. 
Det ble ikke snakket om statistisk 
signifikans og mer avanserte sam-
menligninger, og dette ville nok vært 
på sin plass, for bedømmelsesgrunn-
laget forekommer meg å være noe 
spinkelt. Valpantenadalens sensoriske 
profil baserte seg således kun på tre 
viner, og fra hele Sant’Ambrogio 
og San Pietro in Cariano, som var 
slått sammen til ett område, deltok 
8 viner. Igjen skal det rettferdig-
vis tilføyes at Accordini ikke på 

noen måte var bombastisk og skråsikker i sin utlegning 
av kommisjonens arbeid, og jeg velger da også først og 
fremst å betrakte prosjektet som enda et bevis på det 
markante arbeid som i disse år legges i å gjøre terroir-
begrepet til det nye omdreiningspunktet i området.

Et av de problemer man står overfor, er at de 
mange nord-syd-gående dalførene som utgjør 
Valpolicellaområdets mest markante topografiske islett, 
etter min mening får lov til å spille en altfor stor rolle. 
Dalførene har historisk vært en viktig del av områdets 
identitet, og det er de fremdeles. Hver har sin profil og sin 
claim to fame, og flere av dem korresponderer dessuten 
også med en av de 19 kommunene som helt eller delvis 
utgjør Valpolicella. Det faller derfor også naturlig å la 
de påståtte terroiravgrensingene følge disse veletablerte 
enhetene som de fleste lokale kjenner og kan forholde 
seg til, men spørsmålet er om det gir noen mening i den 
virkelige verden, det vil si i vinen i glasset. Der er his-
toriske vitnesbyrd om at ikke minst de ulike dalførene 
i det som i dag er Classico-området, var kjent for sin 
særlige vinøse profil og stil. To forhold er likevel viktige 
å ta med i betraktning i denne sammenheng. Dels at de 

vinene som dannet grunnlag for slike betraktninger kun 
i meget begrenset omfang var passitoviner av tørkede 
druer, siden amarone ikke eksisterte som et kommer-
sielt produkt og den søte Recioto kun ble produsert 
i ytterst begrensede mengder. Dels at de øvrige ikke-
vinmessige forskjellene mellom dalførene sikkert har 
gjort det ekstra opplagt å aksentuere forskjellene mellom 
vinene for å understreke dalførenes egen identitet.

Teoretisk forekommer det meg langt fra innlysende 
at såpass store enheter som disse dalførene/kommunene 
skulle ha en tilstrekkelig presis og markant vinmessig 
profil til å utgjøre brukbare terroirenheter.  

Amarone har på relativt kort tid gått fra å være et helt unikt og 

meget lite kjent produkt til å være en massefremstilt, folkelig vin, 

og det image vil en del produsenter gjerne forsøke å endre.

Terroir demonstreres ikke best 

med viner laget på samme 

måte fra forskjellige steder, men 

med viner laget på ulike måter 

fra samme sted.

> Daniele 
Accordini, Marilisa 
Allegrini, La 
Foresteria og 
Serego Alighieri.

Alle er nemlig også enige om at det er markante forskjel-
ler mellom det sydlige flatlandet ned mod Verona og de 
suksessivt høyereliggende vinmarkene mot nord. At for 
eksempel vinmarker på flatlandet rundt Arbizzano og 
høytliggende marker omkring Torbe skulle ha avgjø-
rende fellestrekk kun fordi de begge ligger i Negrar 
finner jeg lite overbevisende. I praksis synes jeg heller 
ikke at de eksisterende enhetene i form av dalførene/
kommunene utgjør et tilfredsstillende terroirfunda-
ment. I forbindelse med forarbeidet til min nylig utgitte 
bok Amarone – og vinene fra Valpolicella smakte jeg 
på relativt konsentrert vis gjennom mer enn 650 ulike 
flasker amarone. Nå var det primært de enkelte vinhu-
senes stil som var min interesse, og mine evner som 
smaker kan selvfølgelig også være en begrensende 
faktor, men jeg må konkludere med at det ikke utkrys-
talliserte seg noen bare relativt tydelige likheter mellom 
det være seg dalfører eller mindre vinmarksenheter.

Hva er forklaringen, hvis det faktisk forholder seg 
slik? Sikkert flere, men det er for meg å se uomgjengelig 
at selve tørkeprosessen og de relativt markante endrin-
ger i druenes biokjemiske struktur som denne medfører, 
representerer en svært sterk motvekt til eventuelle karak-
teristika som stammer fra nærgeografien. Man kan selv-
følgelig hevde at konsentrasjonen av druemosten kun 

forsterker og tydeliggjør druenes 
terroirpreg, men med den relativt 
begrensede viten man faktisk har 
om tørkingens innflytelse vil det i 
beste fall være ren gjetning. Min 
opplevelse er at den snarere utvisker 
enn forsterker. En annen forklaring 
skal eventuelt søkes hos druesor-
tene. Da hele terroirdiskusjonen på 
et mer overordnet og forskning-
basert plan er relativt ny, har det 
hittil kun vært begrenset fokus på 
corvinas, corvinones og rondinel-
las evner til å avspeile terroir, men 
det er relativt opplagt at det her kan 
finnes visse begrensninger. Det er 
tross alt langt mellom store terroir-
transportører som pinot noir, riesling 
og nebbiolo, og dessuten kan det 
nok heller ikke avvises at tradisjonen 
med en blanding av tre eller flere 
sorter også kan ha en viss negativ 
effekt på et tydelig terroirpreg.

I praksis må jeg konkludere at 
amarone for meg ikke er en vin som 
i vesentlig grad avspeiler druenes 

voksested og de(n) gitte mark(ene)
s særlige karakter. Jeg har derfor 
også i boken valgt å fokusere på de 
ulike stilarter jeg mener å kunne 
utlese; stilarter som går på tvers av 
geografi og som jeg synes utgjør en 
mer brukbar inndeling av de mange 
vinene. Dermed ikke sagt at det 
ikke finnes et hittil uoppdaget eller 
kanskje snarere ikke-anvendt poten-
sial for terroirvin i Valpolicella. Jeg 
vil med interesse følge diskusjonen 
og undersøkelsene som antage-
lig vil fortsette lenge ennå, og også 
være den første til å innrømme at 
jeg tar feil hvis tingenes tilstand, 
dvs vinene, endrer seg. Et annet 
scenario er selvfølgelig at man om 
noen år igjen forlater mantraet è 
la terra che fa il vino (det er jorden 
som skaper vinen), og når vi så om 
10-15 år er blitt lei av alt pratet om 
terroir, vil vi sette stor pris på et 
glass amarone i bevisstheten om at 
det er en vin som først og fremst er 
definert ved sin fremstillingsmetode.


