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Det er en utfordring å presentere amerikanske 
viner i løpet av en kort kveld, men Ås Vinklubbs 
medlemmer vil få en introduksjon til dette spenn-
ende vinverden av den reisende Judith Meadow 
den 4. Mars etter Årsmøtet. Judith og 3 andre 
medlemmer var på en vinreise på vestkysten av 
USA i 2014 og skal gi oss noen av sine opplev-
elser denne kvelden.

Etter årsmøte beg-
ynner en smaksre-
ise fra kyst til kyst. 
Delstaten New York 
er et ukjent vinom-
rådet for de fleste 
nordmenn, men er 
Judiths  ”hjemstat” 
så vi starter på øst-
kysten. Vinreisen tar 
oss vestover til Cali-
fornias Sonoma County og det er mulig at vi van-
drer litt lenger nord til Oregon som har et spen-
nende vinområde – Willamette Valley. Vi får smake 
kvalitetsviner fra bl.a. Hirsch Vineyard i Sonoma 
Coast. Vi håper å få en representant fra Hirsch 
på møte som kan si litt mer om disse vinene. 

Hvis dere får tid og har lyst, se filmen Sideways for 
å få en forståelse for hvorfor Pinot Noir ble så pop-
ulær i USA. Ellers kan dere se på de veldig gamle 
episodene av Falcon Crest filmet i Napa Valley!

Vi skal smake på Sauvignon Blanc, Chardonnay 
og Pinot Noir fra noen små produsenter. Hvis det 

frister, så kunne vi 
fortsette denne re-
isen en annen gang 
med flere viner fra 
andre områder på 
vestkysten av USA. 
Husk at dette er 
bare en smakebit.

Gled dere til ”en 
smak” av en utrolig 
spennende vinver-
den når årsmøte 

er over! Håper at dere har lyst å være med på 
reisen – en svipptur! Kanskje denne kvelden 
inspirerer noen av Ås Vinklubbs medlem-
mer å ta en tur til California og Oregon? 
 
VEl møtt!

”FROm thE REDwOOD FOREst tO thE NEw YORk IslAND”
AmERIkANskE VINER

INVItAsjON
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Onsdag 4. Mars  
i stOre sal på Kulturhuset i ås. 

 
Først årsmøte som er gratis  

Deretter amerikanske viner, hvor møteavgiften  
er kr 200,- innbetales til kto 0530.50.45588 

påmeldinmgsfrist: 23. februar  
 

Husk glass og navn på innbetalingen

David Hirsch - Hirsch Vinery



F e r d i g  m e d  q u i z e n ? 
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1. Fra hvilket land kommer Vinho Verde?
a. Angola
b. Brazil
c. Portugal 
 
2. Hva står TBA for?
a. Tafelwein bestimmter anbaugebiete
b. Trauben bei Anreicherung
c. Trockenbeerenauslese 
 
3. Hva står AVA for?
a. Australian Varietal Association
b. American Viticultural Areas
c. American Vine Association 
 
4. Hvor ligger vindistriktet Sonoma County  
 i  forhold til San Francisco?
a. Sørvest
b. Øst
c. Nord 
 
5. Hva heter den søte sterkvinen som  
 produseres på halvøya sør for Lisboa?
a. Moscatel de Setúbal
b. Muscat de Lisboa
c. Muscatell de Alentejo 
 
6. Hva heter filmen om to menn på vinreise   
 i California?
a. Highways
b. Sideways
c. Vineways

7. Hvor i Oregon, USA, dyrker man  
 hovedsakelig Pinot Noir?
a. Napa Valley
b. Shenandoah Valley
c. Willamette Valley 

8. Oregons vinområdet er på samme  
 breddegrad som…..
a. Nord Rhône
b. Valpocella
c. Douradalen 

9. Hvordan beskytter mann vinstokkene i   
 Quebec, Canada?
a. Dekker dem med jord før vinteren kommer
b. Bruk av fjernvarme
c. Det finnes ingen vingårder så langt nord 

10. Hvilken Britisk forfatter sa, “Wine is bottled  
 poetry” ?
a. Conan Doyle
b. Oscar Wilde
c. Robert Louis Stevenson
d. William Shakespeare

VIN-quIz
quIz

q u i z m a s t e r : J u d i t h  m e a d o w

6. Neste vinmøte har amerikanske viner   
 som tema. I hvor mange delstater finnes   
 det vindyrking?
a. 48
b. 50
c. 52

BONUS

Send svar til judith.meadow@gmail.com innen 2. mars.
Her er riktige svar på Sherry-Quizen: 

1B - 2B - 3A - 4c - 5B - 6A - 7c 

Frøydis Flatjord vant forrige quizen og fikk en nydelig flaske sherry som Morten Smith ønsket å vinne! 
Hvem vinner denne gangen? 


	Spania
	Sommermøte

