
NESTE MØTE:

PINOT NOIR - VINDRUENES PRIMADONNA

TORSDAG 23. OKTOBER, KL. 19.30

PRIS KR. 150,-

PÅMELDINGSFRIST 9. OKTOBER 

Hei igjen! Så var det tid for nytt nummer, med litt forskjøvet deadline på grunn av at Vinbonden 
denne gangen skal deles ut på medlemsmøtet. Det skyldes påmeldingen til årets julemøte, som ser 
svært så spennende ut. Jeg gleder meg allerede, og dere kan lese mer om dette i bladet. Dessverre 
måtte kryssordet utgå i dette nummeret, men det er garantert på plass i neste nummer igjen, og 
da som premiekryssord! Jeg driver ellers for tiden og tester Pinot Noir-viner til oktobermøtet – en 
utfordring for husholdningsbudsjettet, men slett ikke den verste oppgaven jeg har hatt… 

Jeg kom til å nevne dette møtet for en venn av meg og at jeg var ganske så spent på hvordan det 
ville gå. Han sa at det sikkert ikke var noe problem for meg som jo er vinekspert. Men det er jeg jo 
egentlig ikke! Folk ser nesten ut til å ta det for gitt siden jeg går mye på smakinger og bruker rare 
uttrykk som ”velintegrert eik” eller ”terroir”. Men hver gang dementerer jeg like heftig at jeg er noen 
som helst slags vinekspert, og det er ikke beskjedenhet som ligger til grunn. Jeg tror rett og slett 
at jeg ikke har så lyst til å være vinekspert, jeg vil heller nøye meg med å være en vinentusiast! 
Og jeg blir slett ikke flau når jeg bommer totalt i blindsmakinger eller ikke aner hvilke druer som 
er tillatt i en Hermitage.

For å forklare hva begrepet vinentusiast innebærer for meg pleier jeg ofte å sammenligne vin og 
musikk. Har man ikke noe forhold til musikk i det hele tatt og det bare er bakgrunnsfyll, spiller 
det liten rolle hvem som spiller eller om lyden kommer fra en radio som snart er moden for lop-
pemarkedet. Og det er nok mer behagelig med Mozart enn Stravinsky, med Golden Hits vol. 32 
enn heftig balkanpunk. Slik er det også med vin, er du totalt uinteressert og vin først og fremst er 
noe sosialt (og promillefremmende) spiller det relativt liten rolle hva du drikker bare det glir lett ned 
og smaker noenlunde greit. Spiller noen en fantastisk innspilling på et godt anlegg blir du kanskje 
imponert (eller later som), men mange kvaliteter går deg hus forbi og du synes kanskje vedkom-
mende er sprø som har brukt mer penger på stereoanlegget enn du har brukt på bil. Eller kanskje 
du synes du bør besøke denne nye fine operaen som du jo har vært med å betale, og så blir du 
bare sittende og lure på om ikke damen på scenen snart kan dø og få det overstått! Og ikke minst: 
hvor mange ganger har jeg ikke møtt folk som sier at de har drukket en eller annen superdyr vin 
og det var slett ikke spesielt godt, så disse vingreiene er bare noe snobberi… 
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Men tar man seg tid, lytter litt, lærer litt, så åpner det 
seg snart en ny verden i musikken, akkurat som med 
vin. Du hører detaljer, klanger og musikerprestasjoner 
som gir deg gåsehud. Det krever litt innsats, litt vilje, 
men du trenger ikke gå på musikkhøyskolen eller ha 
absolutt gehør. Du lærer kanskje å høre forskjell på i 
hvert fall noen komponister, og tør kanskje til og med 
gå på oppdagelsesferd i CD-hyllene (eller polhyllene) 
og prøve nye sjangere (eller vindistrikter) med åpent 
sinn. Og de fleste vil nok oppleve at det er faktisk er 
bryet verdt; opplevelser som tidligere var skjult eller 
gikk deg hus forbi trer fram. Så også med vin. Og man 
blir opptatt av andre ting enn bare den umiddelbare 
tilfredsstillelsen. Jeg kan respektere og sette pris på 
musikerprestasjoner selv om ikke akkurat musikkstilen 
tiltaler meg, på samme måte som jeg kan beundre en 
vellaget, men altfor ung Barolo, selv om syrene holder 
på å ta med seg tannkjøttet mitt på veien inn og den 
egentlig smaker ganske grusomt på det tidspunktet.

Men så kommer det et punkt hvor jeg rett og slett frykter at en eventuell ekspertise skal ta knekken 
på noe av opplevelsen. Jeg har møtt folk som hører den ene ustemte fiolinstrengen i et symfonior-
kester, som synes alt annet enn klassisk er mindreverdig musikk og som ikke klarer å høre på dårlige 
innspillinger eller dårlige anlegg. Slik tror jeg det kan bli med vin også; kanskje blir det vanskelig 
å drikke en billig vin med gode venner, kanskje forsvinner noe av gleden med vinen, som for meg 
er det aller viktigste. Som vinentusiast innbiller jeg meg at jeg har ballast nok til å ta inn over meg 
den utrolige symfonien for smak, luktesans og sjel det kan være å nyte en av vinverdenens store 
stjerner, mens jeg fortsatt kan drikke en flaske billig australsk hvitvin fra plastglass sammen med 
en gjeng gode venner og synes det er helt riktig akkurat der og da, og uten å tenke på verken hva 
bouqueten inneholder eller hvor velintegrert eikeflisene nå måtte være..  

Jeg tipper de aller fleste av oss i klubben kan kalles entusiaster i større eller mindre grad. Og jeg 
synes vi som entusiaster bør ta ansvar for å åpne dørene for andre, for å gi en passe introduksjon 
til vinens verden som pirrer nysgjerrigheten og som viser at det finnes noe mellom den billigste 
bag-in-boxen og Château Petrus, en verden som ikke krever kunnskap om druetyper og jordsmonn 
og nedbørsmengder eller at du kan uttale Chianti riktig, og som er tilgjengelig for de aller fleste, 
bare med litt innsats. Kanskje er en entusiast bedre egnet til det enn en ekspert?

Ivar Berge
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Det er lite kontakt mellom vinklubbene i Follo, og dette var en anledning til å gjøre 
noe med det. Styret henvendte seg til Oppegård vinklubb, som raskt endret sin 
møteplan og blir med oss til Kumlegaarden. Dette synes vi er ekstra hyggelig! Sam-
men blir vi de eneste gjestene på Kumlegaarden denne førjulskvelden. Remi Deg-
erdal Madsen vil lede oss gjennom vinene han har valgt til de ulike rettene. Her er 
ingen tilfeldigheter! Les mer om Kumlegaarden i dette nummeret av Vinbonden!

Bindende påmelding innen 20.oktober. Påmelding gjøres som vanlig ved betaling 
på vedlagte faktura. Dette er et stort arrangement, og det er viktig at påmeldings-
fristen overholdes. Vi ber om forståelse for det. Vi kommer tilbake med tidspunkt for 
bussavgang.
 

Hjertelig velkommen til en deilig 
mat-og vinopplevelse i førsjulstiden!

VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL

JULEMØTE
TORSDAG 4. DESEMBER KL. 19.30 

KUMLEGAARDEN RESTAURANT I DRØBAK

PRIS PR: MEDLEM KR. 650,-  

DETTE INKLUDERER SYV-RETTERS GOURMETMENY MED 
UTVALGTE VINER, APERITIF OG KAFFE, 

SAMT BUSSTRANSPORT TIL OG FRA ÅS STASJON
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Kjære dere som blir med på dette 
julemøtet; både Wenche og jeg er 
temmelig sikre på at dere kan glede 
dere intenst etter et veldig hyggelig 
planleggingsmøte med Remi Mad-
sen og kjøkkensjef Stian Kristensen 
på Kumlegaarden!

Remi Madsen tok jo som kjent over Kumlegaarden i fjor høst etter å ha styrt vinkjelleren på Con-
tinental Hotell i 22 år, noe som burde borge for formidabel innsikt i vinens verden. 

Kjøkkensjef Stian Kristensen har vært på Kumlegaarden siden april, etter å ha hatt sin læretid på 
et hotell i Asker, så arbeidet på Oro i Oslo og etter det vært sousssjef på Südøst, også det i Oslo. 
Remi Madsen synes det er flott å få inn noen som er så ny, ung og ”sulten”, men visste samtidig 
at han fikk en kjøkkensjef han kunne samarbeide med.

Begge synes det er store forskjeller mellom å jobbe i Drøbak og i Oslo; her får de så mye skryt og 
det er ikke uvanlig at gjester kommer og takker i hånden for et fantastisk måltid! Dette er slett ikke 
noe de er vant til fra mer blaserte gjester i hovedstadens restaurantmylder…

Når vi ber Remi Madsen si litt om sine tanker rundt valg av vin, er han opptatt av at vinen godt kan 
overraske i forhold til maten, men han vil også gjerne at man skal forstå hva de vil med vinvalget. 
Med andre ord skal ikke smakene overraske så mye at man blir helt satt ut. Madsen har nesten 
bare viner fra Europa på vinkartet sitt (se www.kumlegaarden.no ), og er spesielt glad i Frank-
rike (Rhône og Burgund) og Italia. Han synes likevel det er trist at nesten ingen spør etter vin fra 
Spania lenger, og synes det er morsomt å finne gode, unge viner fra områder folk ikke kjenner 
så godt til, som for eksempel Priorat. I tillegg kan vi også nevne at ved tidligere smakinger for 
vinklubber, har ingen av vinene vært ratet under 90 poeng, for den som er opptatt av slikt.

Da vi spør om hvilke områder 
gjester ber om vin fra, sier Mad-
sen at gjengangerne er vin fra To-
scana, Piemonte og Sicilia; steder 
der mange har vært på ferie og hatt 
gode vinopplevelser. Han har også 
lagt merke til at folk spør mer om vin 
generelt når de er på restaurant; de 
er mer åpne og søkende enn bare 
for ti-tolv år siden. Dette gjenspeiler 
sannsynligvis at folk har både mer 
interesse og kunnskap om vin nå 
enn før, til en stor grad takket være 
alle artikler og vinspalter i aviser og 
på nett.

En liten forsmak på 
Kumlegaarden...

av Siv Flaathe
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Amuse bouche
Noe spennende til?

---

Kald fiskerett, muligens sitrusmarinert breiflabb?
Vin fra Frankrike, kanskje Loire?

--- 

Suppe: skogsopp?
Vin fra Willi Schäffer, Tyskland? 

 ---

Varm fiskerett, hellebarn? piggvar? med løyromshollandaise?
Ung Meursault? Chablis?

---

Kanskje langtidsstekt entrecôte av kalv?
Rhône? eller Priorat Trio Infernal fra Combier – Ficher – Gerin

---

Ost
Vinen velges først, så oster som passer til, portvin?

---

Dessert Surprise
med surprise vin til

Staben på Kumlegaarden vil gjerne gi sine gjester gode opplevelser med mat og vin, og hyggelig 
og personlig service, noe vi ikke tviler på at de klarer med glans etter dette trivelige møtet.  

Helt på tampen kan vi også friste med muligheten for blindsmaking (vi lover ingen ting, men dette 
er noe de har gjort for andre vinklubber på besøk!), der vinneren kan komme tilbake for å få en 
gratis middag for to på Kumlegaarden!         

En foreløpig antydet meny på Kumle-
gaarden den 4.  desember 2008 
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Dette møtet ble omtalt i forrige nummer, men tradisjonen tro tar vi 
med en liten omtale også i siste utgivelse før møtet. Temavalget 
var ikke så vanskelig da jeg skulle ha ansvaret for et oktober-
møte. Ingen annen drue jeg kjenner til greier å utvikle en duft og 
smak som så til de grader gir assosiasjoner til høst. Kanskje ikke 
så rart at folk som ikke er vinentusiaster blir litt skeptiske når ut-
trykk som høstløv, forråtnelse, kompost, støv, jord, stall, lær og så 
videre begynner å dukke opp i vinanmeldelser? 

For min del begynte interessen for Pinot Noir med en heftig forelskelse i de røde burgunderne 
– den gang det gikk an å drikke dem uten å pantsette huset. Burgund er et komplekst område å 
sette seg inn i, med alle sine små vingårder, produsenter og ”negocianter”, og jeg lærte snart at 
forskjellene kunne være store mellom to viner som ved første øyekast så ut til å være nesten like 
og ikke minst at pris ikke alltid samsvarte med kvalitet. Men kjærligheten til dette området var et 
faktum og den har ikke kjølnet siden. Hvis jeg bare får drikke en eneste vin resten av livet vil nok 
valget falle på en burgunder.

Det tok faktisk ganske lang tid før jeg oppdaget at det også ble laget gode viner andre steder på 
samme drue – mest takket være at jeg traff en meget vininteressert professor ved Universitetet i 
Oslo som serverte meg Pinot Noir både fra USA og New Zealand, på et tidspunkt da slike viner 
ennå ikke fantes å få tak i her i Norge. Enda lenger tid tok det før jeg ble klar over at det var andre 
viner jeg likte som også viste seg å være laget på Pinot Noir – bare under et helt annet navn. Og 
jeg innså at denne druen kunne få ekstremt forskjellige uttrykk, avhengig både av hvor den ble 
dyrket, hvordan den ble dyrket, hvordan årgangen var og hva vinbonden gjorde med den i kjel-
leren. For dette er ikke bare en drue som har ord på seg for å være svært vanskelig å dyrke, og 
som en klønete vinmaker fort kan omdanne til tynt og surt skvip eller noe som minner om kokt 
plommesaft. Den har også mange navn og et imponerende slektstre. 

Jeg skulle jo så gjerne ha introdusert dere for druen i dens etter min mening ultimate utgave, nem-
lig i form av en vellagret burgunder, fra en god årgang og en topp produsent. Men da hadde dere 
ikke sluppet unna med 150,- i møteavgift, dere kunne faktisk fort ha måttet legge til en null… Sist 
jeg sjekket prislista til Esprit du Vin i København, som fører mange av de beste, hadde et par av 
mine gamle favoritter passert to tusen danske kroner med god margin. Jeg lurer på om jeg noen 
gang kommer til å drikke dem igjen… Men bare så det er sagt; det er fortsatt mulig å finne gode 
burgundere til godt under fem hundre med litt letevirksomhet og litt flaks. Det er trist at det har blitt 
slik og noe av skylda må nok faktisk filmen Sideways ta, som skapte en slags Pinot Noir-feber, 
særlig i USA. Filmen anbefales forøvrig på det varmeste! 

Heldigvis finnes det rimeligere utgaver som viser hva denne druen er god for og jeg håper og tror 
jeg skal klare å oppdrive et godt utvalg til møtet vårt. Jeg nevnte jo ellers noe om et mysterium i 
forrige nummer av Vinbonden, for det er noe med denne druen som har forundret meg en stund 
nå, men jeg skal ennå ikke røpe hva det er. Jeg bestemte meg for å prøve å finne ut av det som en 
del av forberedelsene til smakingen vår og håper at jeg kan gi dere et slags svar den 23. oktober. 
Jeg kan i hvert fall si så mye som at jeg har kommet et stykke på vei. Jeg håper å se så mange 
av dere som mulig der og skal gjøre mitt beste for at det blir en kveld som egner seg like godt for 
alle ganer og kompetansenivåer. En kveld for entusiaster?

Redaktøren  

PINOT NOIR – 
VINDRUENES PRIMADONNA 
MEDLEMSMØTE 23. OKTOBER
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LØSNING PÅ 
VINKRYSSORD NR.5 2008

Dessverre måtte kryssordet utgå i denne utgaven, men jeg lover å komme sterkt tilbake 
i neste utgave - og da med premiekryssord!

V A N N F O R E K O M S T T

I S E M I R B V I S E

O P P G A E D O M I N U S

G U R U G U A Y A D E P T

N E R O E S T A N D E

I D E A L I S T E N E V R I

E M A T E R S T E I L

R A B A T C A S T E L N A U

D U O R O K O R R E K T

R T O U R E T T E V E I K

U E R R A K I N E L V A

E T Y L U L V G A R N M

N Y T E T I L E K T E R E

D I S S E N T E R E R A R

N E S E G O D R U E D A


