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Last ned listen nå Høstens store auksjon starter mandag!

Svein Lindin
Sommelier
svein@vinforedrag.no
Auksjonen til Blomquist og Vinmonopolet inneholder flasker fra et stort antall norske samlere.Totalt er
forhåndsvurderingen 3.751.300,- Den dyreste vinen i auksjonen er 12 flasker Chateau Mouton Rothschild fra
årgang 1986. Vinen er forhåndsvurdert til 60.000,- De laveste vurderte objektene har utropspris på 400,-

Foto Trond Andersen

Det er lagt opp til en bred auksjon, med særlig vekt på klassiske regioner samt flere forskjellige destillater. Det
spesielle denne gangen er mengdene med objekter som vil være mulig å by på. Auksjoner i Norge er kommet
for å bli! Last ned listen her
I Bordeaux er det en tydelig hovedvekt av røde viner. Alle førstevekstene er representert. Også flere av
de såkalte superseconds å finne i denne auksjonen. Det er mange hele kasser fra årganger som 2010, 2009,
2006, 2005 og eldre. Samt et bredt utvalg enkeltflasker og magnum, noen produsenter helt tilbake til 60-tallet.
Hvite og røde burgundere er godt representert på auksjonen. Fra Chablis finnes det objekter fra produsenter
som Fevre, Raveneau, og V. Dauvissat. Deriblant flere magnumflasker med litt alder, helt tilbake til 1990.
Fra Cote de Beaune er flere hvitvinsprodusenter representert; Coche-Dury, Leflaive og Roulot, for å nevne noen.
Av de røde er de fleste kommunene representert med flere vinmarker og produsenter: Domaine de la RomaneeConti, Roumier, Liger-Belair, Patrice Rion, Grivot, Angerville og Engel, for å nevne noen utvalgte produsenter.
Champagnekategorien inneholder flere prestige cuveer og limited edition-utgaver fra kjente hus som Dom
Perignon, Krug, Louis Roederer og Salon. Årganger helt tilbake til 1964 er representert i auksjonen. Fra
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Rhônedalen er det flere årganger Beaucastel, Chave og Jaboulet med fler.
Italia er neste kategori. Toscana og Piemonte representeres med flest objekter. Supertoskanere er
representert ved et bredt utvalg årganger fra forskjellige produsenter som Isole e Olena, Sassicaia, Ornellaia og
Masseto. Piemonte representeres ved magnumflasker fra Giuseppe Mascarello, eldre Borgogno, Giacosa samt
flere årganger fra G. Conterno og Gaja for å nevne noen. Fra Spania er det Vega Sicilia Unico i enkeltflasker og
kasser. Samt flere eldre årganger fra Rioja.
Det tyske utvalget er satt sammen av kjente produsenter som Egon Müller, Mosbacher, Dönnhoff, Keller og
Jos. Christoffel Jr. Flere magnumflasker, søte utgaver og mer.
Fra nye verden finnes det forskjellige Pinot Boir-utgaver fra forskjellige produsenter fra California Samt en del
toppcuveer fra Napa Valley; Dominus, Venge, Araujo, Ridge Monte Bello med mer. Fra Australia er det blant
annet én kasse Grange 2005.
Av destillater er det blant annet et bredt utbud fra Ardbeg, samt enkeltflasker av de meget sjeldne
destillatørene Karuizawa, Hanyo sin Joker-tapning med mer, Glendronachs Grandeur 31 Y.O. og flere meget
sjeldne eldre druebrennevin fra Frankrike tappet på begynnelsen av 1900- tallet. Det er også eldre akevitter fra
rundt 1910-1920 som kan bys på.
Det vil også, for første gang i norsk auksjonshistorie være mulig å by på flere årganger med Juleøl fra
produsenter som Haandbryggeriet og Berentsens Brygghus. Samt flere andre årgangsøl.
Kilde: Kilde: Pressemelding fra Vinmonopolet 11.november 2016
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