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Henri Bäckman Ekowine Baltic Oü:sta toi paikalle sekä juomia että purtavaa maisteltavaksi. Maistelun
yleisteemana oli luomu niin juomissa kuin purtavissakin.
Ekowine Baltic tuo maahan luomuviinejä, biodynaamisia viinejä sekä ns. "natural wines" -viinejä. Tuotteet ovat
koko valmistusprosessiltaan sertifioituja ja keskeinen ajatus luonnonmukaisuudessa on: "Jos maaperä voi hyvin,
se tuottaa myös hyviä viinejä". Biodynaaminen viininviljely perustuu Rudolf Steinerin oppeihin, joita tälle alalle
on soveltanut Nicholas Joly. EU on antanut vuonna 2012 asetuksen luomuviineistä.

Ensimmäinen maisteltava oli Natural Wine tyyppiä edustava Quinto Quarto Pinot, tuottajana Terpin. Viinin väri
on mielenkiintoisen oranssi ja suodattamattomana juoma sisältää runsaasti pienpartikkeleita, jotka korostavat
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oranssia väriä mielenkiintoisesti. Bukee on vahva ja maanläheinen, maku punaviinimäinen, hedelmäinen, lyhyt.
Kumppaniksi arvelisin sopivan vahvan Stilton juuston. Arvioni 8+
La Manchan alueelta otoksena toimi Camino Los Robles. Kyseessä on varsin suurituottoinen luomupunaviini.
Viinin väri on rehevä kuten tuoreviinille sopiikin. Bukee on suht vaatimaton, mutta maku terävä ja pitkä. Ei
selvästi erottuvaa jälkimakua. Peruspunaviini sopii vaikkapa arkiruoan esim. pyttipannu kera. Arvioni 7 1/2
Georgian tuotannosta esimerkkinä oli Saperavi -perinneviini. Viini on ns. "kvevri" eli sen valmistuksessa
käytetään maahan kaulaansa myöten upotettavia saviamforoita, joilla tasataan vuorokautisia lämpötilavaihteluja
valmistusprosessin aikana. Viinin väri on haaleahko ja bukeessa tuoksuu "terroir" ja hedelmät. Maku on
vaatimaton, hedelmäinen ja jokin maustekasvi tulee etsimättä mieleen. Seurakseen viini kaipaa jotakin makeaa.
Arvioni 7
Languedoc:n alueelta esittelyssä oli kokonaan ilman rikkiä valmistettu Montplaisir 2010 Costes-Cirgues. Viini on
sekoite Merlot, Carignan ja Mourvedre rypäleistä. Viini on loistavan värinen ja nestepinnan "korona" on valoa
vasten ihastuttavan violetti. Bukee on vahva joskin matalan tanniini- ja happotasojen takia ehkä hieman lyhyt.
Maku on kaikesta huolimatta reipas ja vivahteikas. Seurakseen viini kaipaisi riistaa, ehkä jänis tai jotakin sen
tapaista. Arvioni 9
DOC Douron alueelta kotoisin oleva Quinta da Esteveira on myös varsin perinteikäs tuote. Joukon ainoana viini
on valmistettu Lagares sammioissa jaloin tallottuna. Väri on ihastuttava ja bukee ryhdikäs ja pitkäkestoinen.
Maku on hedelmäinen ja tasapainoinen. Seuraksi kävisi vaikkapa poronkäristys. Arvioni 8 1/2
Itävallasta tuottajien omalla nimellään ristimä Zeigelt Sepp & Maria Muster on myös todella
huippuravintoloiden hankintalistalla. Kyseessä on Natural Wine, joka soveltuu erinomaisesti seurustelujuomaksi.
Viinin väri on hieman vaatimaton, mutta jo bukee antaa selkeän indikaation laadusta. Maku on täyteläinen ja
runsas. Siitä löytyy reipasta rapsakkuutta ja mineraaleja, ehkä luumua tms. Viini viihtyy seurusteluryhmissä
pikkusuolaisen kera. Arvioni 9
Illan viimeinen näyte tulee Toscanan luonnonsuojelualueelta, jossa Sangiovese ja Corvina rypäleistä valmistetaan
Natural Wine nimeltä Chianti Colli Senesi DOCG. Viini vaatii pitkän kypsytyksen ja on siis tästä joukosta se, jota
ei voi kutsua tuoreviiniksi. Viinin väri on loistelias ja myös bukeessa on ryhtiä ja vaativuutta. Maussa on voimaa
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ja runsaasti tanniineja. Seurakseen viinille voisi käydä vaikkapa pääsiäisajan herkku, valkosipulilammas. Arvioni
9+

Pikkupurtavana meillä oli Ekowinen reseptillä valmistettu salaatti sekä juustoja, luomua totta kai.
Artikkelilaji: Kokoukset
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