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l o k a l  o s t  f r a  d e n  b li n d e  k u 
m e d  v i n e r  s o m  pa s s e r  t i l .

JANUARMØTET,
28 JANUAR

Ås Vinklubb har gleden av å starte vinåret 
2015 med 70-tallsslageren ”ost og rødvin” 
på menyen. 45 år etter har trenden skiftet 
både opphav og farge, i dag sier vi lokalt og 
kortreist og fargen skal gjerne, og helst være 
– hvit.  Tilbehøret er ikke lenger skarp og 
uv(i)ennlig paprika eller stangselleri, drue 
og/eller tørr kjeks, i dag hygger vi oss med 
søte marmelader, tørka frukt og nøtter, godt 
smør og landbrød. 

Lokalt og kortreist? Vårt selvsagte og opp-
lagte valg på ost er osteprodusent Inger 
Skjervold Rosenfeld, Den blinde Ku, nå også 
nyslått sommelier fra Kulinarisk Akademi. 
Av den grunn også opplagt til å velge vinene 
som bør følge hennes egne oster. Lokalt og 
kortreist på vin hadde vært helt umulig hvis 
det ikke var for at Ingers mann dyrker druer 
og produserer vin, på Ås. Dette blir for oss 

en historisk førstegangssmaking eksklusivt 
for Ås vinklubb, et mulig produkt av den 
globale oppvarming og Akis grønne fingre  
– ost og rødvin, på Ås og fra Ås!

Til hjelp med å plukke ut viner har Inger fått 
Schloss Halbturn v/Falko & Harriet Müller-
Tyl. De har delvis røtter i Ås og har sammen 
med Inger plukket ut viner fra Østerrike 
som Inger mener går godt til sine oster. Vi 
skal smake 4 forskjellige oster og drikke to 
forskjellige viner til hver ost 

Vi synes det er stas å få Inger til Ås  
Vinklubb, spise og drikke lokalt, gled dere!
 

Bilde: Inger Skjervold Rosenfeld og Melissa

MØTE
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ÅS VINKLUBB — 20 ÅRSJUBILEUM

Vi inntok Vitenparken med Vin fra Sør Afrika 
og 3 retter med hjortefilet som hovedrett.  
Jubileumsmiddagen ble arrangert som en Wine 
Makers Dinner. Det vil si at vi fikk besøk av en 
vinprodusenten Louis Boutinot fra Waterkloof 
som kom og presenterte sine viner. De jobber 
biodynamisk i sine vinmarker som ligger i 
Schapenberg i Stellenbosch. 

t o r s d a g  27. n o v e m b e r 
f e i r e t  v i  o s s  s e lv  m e d 

e n  s t o r  f e s t !

Tekst: Bjørn Hermansen 
Foto:  Dan Aamlid

ARTIKKEL 
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Vi hadde først smaking av 4 hvite viner 
sammen med mingling og fingermat 
som var den første av de tre rettene.

Waterkloof presenterte 3 forskjellige 
hvite endrueviner. Deretter smakte vi 
en blandingsvin med noen av de samme 
druene og kjente hva det gjør med vin-
en. Etter at alle har smakt og fått spurt 
produsenten om det de lurte på satte vi 
oss til bords. Her fikk vi få en presen-
tasjon av Waterkloof og de røde vinene 
som skulle serveres til hjortefileten. 

ARTIKKEL 
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Deretter dessert med en des-
sertvin til og så kaffe med videre 
smaking.

Vi hadde besøk av presidenten 
i Norske Vinklubbers Forbund 
Kristian Gahre som jo har vært 
medlem hos oss den tiden han 
var på Ås Hotell. Han holdt en 
hilsningstale og Torbjørn Skjel-
lum fortalte fra starten og de 
første årene av klubbens historie.

Alle hygget seg, vinene var gode, 
Kjøkkenet helt topp og Viten-
parken viste seg fra sin beste side.

Og til de som ikke var der: 2 av 
vinene er å få på polet i Ås sist 
jeg var der, men dessverre ikke de 
beste…

ARTIKKEL 



Med sine 104 medlem-
mer er Ås vinklubb en
av de største klubbene
av sitt slag i landet. I
likhet med andre for-
eninger, er det imidler-
tid ønskelig med påfyll
av «den nye vinen».
ÅS: –Hva med champagne til ju-
lematen?

Ikke det opplagte valget til rib-
ba for de fleste, kanskje, men
skal vi tro vinkjenner Bjørn Her-
mansen, er hvitt med bobler i
glasset et verdig alternativ til øl.
Selv foretrekker lederen for Ås
vinklubb imidlertid øl og akevitt
akkurat julekvelden.

– Det er noe med den fete ma-
ten, ribbe, julepølser, saus og hva
det nå er alt sammen, som gjør
at øl passer. Dessuten handler
det jo om tradisjoner. Men, en
god riesling eller champagne
kan utmerket godt brukes til ju-
lemat. Også til pinnekjøtt. Hvitt
i glasset, og helst av det tørre sla-
get, sørger for å balansere det
salte fint, fremholder vinklubb-
lederen.

– Og generelt drikkes det alt
for lite champagne, legger han
muntert til.

20 år med vin i glasset
Og dyster stemning er det som
regel ikke når vinklubben avhol-
der sine treff. Seks årlige med-
lemsmøter sikrer kontinuitet, og
både sommermøte og førjulstreff
er tradisjon. Torsdag 27. novem-
ber, samme dag som nettopp
denne lokalavisen dumper ned i
alle postkasser i kommunen, av-
holder Ås vinklubb sitt årlige
førjulsmøte. Det skjer i Viten-
parkens lokaler.

En vinprodusent fra Sør-Afri-
ka ventes til Ås denne kvelden.

– Gjennom vår kontakt på po-
let kom vinklubben i kontakt
med vinbonden, forteller Her-
mansen, som planlegger å diske
opp med fingermat til forrett og
hjort til hovedrett. Hvilke av
produsentens viner som gjør at
maten kommer til sin rett, vel,
det er opp til medlemmene å av-
gjøre.

Denne førjulskvelden marke-
res det også at det er 20 år siden
Ås vinklubb ble stiftet.

Jevnlig avholdes introduk-
sjonskurs for å lære å smake vin.
Interessante forelesere kommer
også på besøk, forteller klubble-
deren.

Rom for flere medlemmer
Fire medlemsblader utkommer
årlig. Siste nytt om vin, diverse
artikler og quiz er blant innhol-
det. Reisebrev fra vinsmakings-
turer medlemmene har vært på
er populært lesestoff.

– Som gjør at andre får lyst til å
reise på vinsmaking også, legger
Hermansen til.

På en lukket Facebook-side
kan man lufte spørsmål av ty-
pen: Hvilken vin passer til ma-
ten? Eller dele tips om vin og
restauranter. Invitasjon til spon-
tane smakstester forekommer.

– Et av medlemmene var nys-
gjerrig på Riesling-viner og invi-

terte til et ettermiddagstreff
hjemme i stua. På kort tid had-
de ni meldt sin interesse via
Facebook. Og smakspanelet
fant treffet både lærerikt, sosi-
alt og veldig hyggelig, forsikrer
lederen.

Tidligere opererte vinklub-
ben med et medlemstak. Med
en hovedtyngde av medlem-
mer i alderen 55+, og alle i alde-
ren 40 – 80, ser man imidlertid
behovet for tilskudd av yngre
krefter, eller, treffende sagt i
denne sammenhengen «den nye
vinen».

– Synes du vi er et spennende
tema, og har du lyst til å være
med? spør Hermansen.

Spyttbakker
I disse dager er det kanskje også
naturlig å spørre hvilke hold-

ninger vinklubben har til ruspo-
litikk - og temaet jula, familie-
tid og fyll?

– I vinklubben har vi en seriøs
linje i forhold til vin og den alko-
hol som følger med. Når vi har
vinsmaking er det selve sma-
kingen som er interessant. Det
er satt ut spyttbakker på alle
bord og absolutt ikke nødvendig
å svelge for å smake. Nå i julen
er det ekstra viktig å bruke alko-
hol med måte. Vin er kultur,

men beruselse hører ikke hjem-
me i familiearrangementer, sier
Hermansen.

Champagnens fortreffelighet
Hva har han forresten lært om
vin selv? Har det vært noen aha-
opplevelser?

– Ja, og kanskje spesielt når det
gjelder champagne. Det er mer
enn bare bobler i sur vin.

Men når en står ute i 15 kulde-
grader nyttårsaften får en ikke

nødvendigvis det rette inntryk-
ket av champagne. Da er det
egentlig litt bortkastet med Gul
Enke, synes Hermansen.

Selv fant lederen kurset som
ble holdt av Norges eneste
«Master of wine» lærerikt.

– En stor årgangschampagne
fra en liten produsent kan ha et
komplekst smaksbilde og en
spennende ettersmak, mens en
pro secco fra Italia kan ha et helt
annet smaksbilde. Det spen-
nende med vin er at det alltid er
noe å lære, understreker han av-
slutningsvis.

MONIKA S. RISNES

monika@aasavis.no

18 Torsdag 27. november 2014

AKTIV FORENING Med jevnlige treff og arrangementer er Ås vinklubb en aktiv forening. I år er det 20-årsjubileum. Her er leder Petter
Hermansen med medlemsbladet “Vinbonden.”

Generelt drikkes det alt for lite
champagne“

Bjørn Hermansen, leder Ås vinklubb

Klubben for de edle dråper

6

Faksimile fra Ås Avis torsdag 27. november 2014
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En av Norges fremste vineksperter, Toralf  
Bølgen, har i en årrekke holdt kurs hvor deltak-
erne lærer hvordan de skal smake og bedømme 
viner. I beskrivelsen av kurskvelden står det at 
han gjennom et godt utvalg av forskjellige viner 
ønsker å lære deltakerne og vise dem i praksis 
hvordan de skal smake vin og hvordan de  
lettere kan gjenkjenne ulike druer og vintyper. 

Etter et år i Ås Vinklubb med stort fokus på 
grunnleggende kunnskap om smak og lukt (to 
kvelder med vinekspert Cathinka Dege bla) 
var vi spente på hva denne kvelden med Toralf 
Bølgen kunne bringe av ny kunnskap – og ikke 
minst hvor mye kunnskap vi hadde fått med 
oss og kjente igjen. 

Deltakere med svært ulik bakgrunns-
kunnskap var samlet denne desemberkvelden 
i Gamle Losjen i Oslo. Innledningsvis, mens 
deltakerne nøt et lite glass Prosecco, tok To-
ralf Bølgen for seg sin basiskunnskap om vin 
og delte denne villig. Deretter var kvelden 
delt i to – en for hvite viner og en for røde 
viner. Gjennom 6 hvite en drue viner ble 
druene Chardonnay, Savignon Blanc og 
Riesling gjennomgått. Utvalget av viner fikk 
fram det typiske for de ulike druene, men 
også litt av spennvidden ble belyst på en god 
måte. Røde viner ble også presentert gjen-
nom 6 viner – tre av dem en drue viner; en 
basert på 100% PinotNoir, en på 100%  
Barbera og en på 100% Brunello samt to 
viner med majoritet av en drue; en basert på  
70% Corvina pluss 20% Rondinella og 10%  
Morinara og en basert på 75% Tempranillo

VINER SOM BLE SERVERT DENNE KURSKVELDEN:
 
1410601 Angelino Prosecco Brut Millesimato 
Testutvalg, kategori 6, Kr 127,90

879301 Gerard Duplessis Petit Chablis 2012 
Bestillingsutvalg, Kr 179,90

5695301 Louis Jadot Chablis 2012/2013 
Basisutvalg, kategori5, Kr 174,90

413701 Pabiot Abaine Poully Fume 2011 
Bestillingsutvalg, Kr 269,-

3209201 Villa Maria Private Bin Savignon Blanc 
2012   Bestillingsutvalg, Kr 165,-

109501 Dreissigacker Organic Riesling Trocken 
2013   Basisutvalg, kategori 2, Kr 134,90

157901 Koster Eberbach Steinberger Riesling 
Kabinett 2011   Bestillingsuvalg, Kr 154,90

1759001 Huber-Verdereau Bourgogne Hautes-
Côtes de Beaune 2011   Bestillingsutvalg, Kr 219,-

358301 Villa Borgetti Valpolicella Classico 2013 
Basisutvalg, kategori 3, Kr 114,90

3302101 Prunotto Barbers d’Alba 2012 
Bestillingsutvalg, Kr 157,-

5683901 Rioja Gran Reserva 2007 
Bestillingsutvalg, Kr 199,90

367101 Piccini Villa al Cortile Brunello di Mon-
talcino 2008   Bestillingsutvalg, Kr 299

4607101 Tredeschi Amarone Classico 2010 
Bestillingsutvalg, Kr 325,-

ARTIKKEL 

L Æ R  Å  S M A K E  V I N  M E D  
T O R A L F  B Ø L G E N
Tekst: Grete Stagrum og Astrid Nilsson
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pluss 20% Graciano, 5% Mazuelo før 
kvelden ble avsluttet med en typisk am-
aronevin med sin karakteristiske intense 
mørke farge, lukt og smak. Samlet sett ble 
dette en flott gjennomgang med fokus på 
karakteristika (farge, lukt og smak) for den 
enkelte drue, op-
prinnelse og prosess 
som satte konsen-
trasjonsevnen på en 
aldri så liten prøve. 

I tillegg til basis-
kunnskap om druer 
og vin var mat og vin 
et gjennomgående 
tema denne kvelden. 
Anvendelse av hver 
av de enkelte vinene 
ble nøye gjennomgått 
og diskutert.  Toralf 
Bølgen er uten tvil 
en av Norges ledende 
vineksperter og sam-
men med sin gode 
venn Trond Moi har 
han en rekke restau-
ranter flere steder i 
landet under navnet 
Bølgen & Moi. Han 
er tidligere Norgesmester for Vinkelnere og 
han står bak en rekke prisbelønte bøker blant 
annet boka "Ost og vin" hvor han tar for seg 
60 klassiske oster og deres tilbehør på tall-
erken og i glass. "Ost og vin" gir informasjon, 
og ikke minst inspirasjon til virkelig å kose 
seg med oster og dertil hørende viner i utsøkt 

kombinasjon – akkurat det som er temaet for 
førstkommende medlemsmøte i Ås Vinklubb. 

«Interessen for å lære om vin fra bunnen av 
er nyttig for alle som er glade i vin og som 
ønsker å lære litt om vinsmakerkunsten», stod 

det i introduksjonen 
til denne kvelden. Vi 
kan avslutningsvis 
bekrefte at kvelden 
tok for seg vin fra 
bunnen av i et forsøk 
på å nå alle deltakere 
med deres ulike bak-
grunnskunnskap. Vi 
lærte nok ikke vel-
dig mye nytt denne 
kvelden, men det ble 
en hyggelig og in-
spirerende kveld med 
mange gode viner 
og en god repetis-
jon.  Det kommer 
flere anledninger til 
å delta i tiden fram-
over. Du kan finne 
tidspunkt og se 
hvilke andre kurs du 
kan delta på i Apéri-
tifs rikholdige kurs-

sider. Vår konklusjon er at dette er en op-
plevelsesrik kveld som kan anbefales og du 
kan trygt ta med deg venner som kan lite 
om vin fra før, men 12 viner og en Prosecco 
på 2 timer er en utfordring selv om det kun 
er snakk om en liten smak av hver.    

Toralf Bølgen i kjent positur

ARTIKKEL 



i  d a g  e r  k o k e b ø k e r  e n  e g e n  s j a n g e r 
med gamle og mest nye oppskrifter på glanset 
papir og med imponerende bilder – mer til å 
bla i enn til å bruke, for bruksoppskrifter fins 
helst i kjøkkenskriveres hoder, i gamle bøker i 
kjøkkenskap eller i tusentall på nettet, for ikke 
å si ”borte vekk” i ferdigmatdisken.

Kokebøker kan sorteres i to retninger: Over-
flodens bøker og de nøkterne hverdagsbøker. 
Hanna Winsnes sin berømte ”Lærebog i de 
forskjellige Grene af Husholdningen” (1845) 
representerte embetsstandens ubekymrede 
overflod på kjøkkenet. En generasjon senere 
skrev Arne Garborg sin bitende satire over 
dette monument til vellevnets ære. Selv Hanna 
Winsnes må ha følt litt på sin ensidighet, for 
17 år senere utgav hun en kokebok for  
”tarvelige” familier.

I 1864 utgav Clemens Bonifacius (= P. Chr. 
Asbjørnsen) ”Fornuftigt Madstel – Koge- og 
Husholdningsbog”. Han ivret for bedre mats-
tell og hygiene og mente at husstell burde bli 
skolefag. 

Det var denne retningen , den nøkterne koke-
bok og veileder for bonde- og arbeiderhjem, 
som ble dominerende lenge i norsk tradisjon. 
Folkeskoleloven av 1889 åpnet dørene for 
husstell (selvsagt bare for jentene!). Den første 
lærebok i faget kom i 1890. I 1895 utgav Hen-
riette Schønberg (Erken) ”Kogebog for Skole 
og Hjem”, prologen til et rikt forfatterskap om 
matstell og hygiene, der den store kokeboken 
av 1914 er den viktigste. 

Over det ganske land ble det noenlunde sam-
tidig med prosessen i folkeskolen opprettet 
husmorskoler. Folkehøgskolen gjorde husstell 
til egen linje. Lærerbehovet økte, og i 1909 ble 
Statens lærerinneskole i husstell etablert på 
Stabekk i Bærum. 

Hele denne mektige prosessen ble løftet fram 
av kvinner og skulle fremme folkeopplysning 
og kvinners likeverd med mennene og deres 
landbruksskoler.  Helt til omkring 1970 var 
denne ideologien dominerende også blant 
venstreorienterte kvinner. Den reflekterte 
tydelig bondesamfunnets idealer om selv-
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Tekst: Torbjørn Skjellum

ARTIKKEL 



berging og kvinners selvstendige arbeid i hus 
og hage. Enda så sent som i 1960-årene var det 
stor skepsis i husmorskolen til hermetikk og 
halvfabrikata.

I løpet av 1970-årene brøt hele husmorskole-
ideologien og dens praktiske konsekvenser 
sammen. Husmorskolen ble gammeldags, 
nærmest foraktet i en del kvinnekretser. Å være 
”husmor” ble ikke lenger godtatt som et yrke. 
Samtidig ”marsjerte” overfloden inn, stappfull 
av fremmedartede tanker om hva god mat er. 
I det gamle husholdet lagde man vin av egne 
bær, øl av eget korn og humle og sterkere 
saker av det velsignede jordeplet, som kan-
skje ikke hadde slått an så bra i landet om det 
ikke hadde egnet seg så godt til akevittlaging.  
Avholdspolitikk og vinmonopol (fra 1922) tok 
ikke helt knekken på denne virksomheten, men 
svekket den. Flere begynte endog å mene at 
utenlandsk vin passet bedre til mat enn gamle 
bondeprodukter. 

Gikk så folkeopplysning og norsk mattradis-
jon helt dukken? Vi vet, det gjorde den ikke, 
for fram på scenen - TV-skjermen -  trippet 
en liten, blid dame fra Askøy, hun som pyntet 
fatet med en persilledusk. Husstellærer Ingrid 
Espelid Hovind spredte i årtier sitt glade bud-
skap om norsk mats fortreffelighet. Men vin 
hørte ikke med på hennes bord. Vatn og saft og 
mjølk og kaffi fikk holde.

Utover i 1980-årene førte den nye matens for-
tropper en tapper strid for annen mat med vin 
til. Hvem skulle vinne?

Ingen, for det kom et forløsende rop om 
kompromiss fra langt oppe i dalom, fra en kar 
som snakket om rjome, tyting og sjalottlauk. I 
1984 ble Arne Brimi ”Årets kjøkkensjef ”. Han 
regjerte på kjøkkenet til Fossheim hotell. I 1987 
representerte han Norge i Bocuse d’Or og ut-
gav kokeboken ”Frå Lom til Lyon. Kokebok frå 
naturens kjøken”. Der viste han at nye trender 

utenfra godt kunne inngå i og forfine retter 
med herlige norske råvarer. Riktig nok skrev 
han ikke om vin til – slikt passet seg ikke den 
gang!, men enhver som besøkte Fossheim, fikk 
demonstrert at det var harmoni mellom gam-
melt og nytt – med vin til. 

Det er ikke for mye sagt at Arne Brimi dermed 
ervervet seg en plass i norsk kulturhistorie. 
UMB gjorde rett da han i 2006 ble æresdoktor 
der.

Er det noe rart at Ås vinklubbs hittil eneste 
større utferd gikk til denne mannens taffel i 
1996? Klubbens daværende styremedlem, Aase 
Sekkelsten - gardkjerring, smykkekunstner, 
geologi-interessert, fjell- og brefører, matkun-
stner og forretningskvinne, festkomiteleder og 
evig entusiast – hadde svært god kontakt med 
Fossheim. Det ble en jubeltur mange fortsatt 
husker. Den bidrog utvilsomt til det gode so-
siale klima som alltid har hersket i Ås vinklubb.

I dag er mat og vin integrert i norsk matkultur. 
Gamle tradisjoner strever med å motstå trykket 
fra nye trender, men konfliktnivået har sunket 
drastisk. Brimi gikk foran. Han viste at norsk 
mat er bra og godt tåler litt impulser utenfra. 
Akkurat nå ser det ut til at ”Det nordiske kjøk-
ken” står seg bedre enn noen gang, selv på de 
beste restauranter. Vinen har sluttet fred med 
de gamle drikker. Norsk øl og akevitt synes å 
stå like støtt som gamle Dovrefjell.         

* 
Etter min mimrestund på jubileumsfesten i  
november mente noen at jeg burde nevnt utferden 
til Lom. Det inspirerte meg til å skrive denne  
artikkelen, der jeg har forsøkt å sette stoffet inn i  
en kulturhistorisk sammenheng.

De skolehistoriske opplysninger i denne artikkelen 
bygger på eget skolehistorisk arbeid, mens  
artikkelen for øvrig er mer eller mindre godt faglig 
fundert.
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H e r  e r  n o e n  s p ø r s m å l  som jeg håper både 
nye medlemmer og de veldig erfarne har lyst å svare 
på. Noen er kanskje for lette? Alle hjelpemidler  
tillatt, som vanlig!

H a p p y  n e w  
y e a r !  

fra Quizmasteren

1. Når høstes druene i Sør Afrika?
a. august-september
b. mars-april
c.  juli-august

5. Hva betyr cava?
a. tørr
b.  musserende
c.  vin fra Cavalonia 

7. Hva slags mat pleier australierne å bruke sin 
musserende rødvin til i jula?
a. Sommermat
b.  Grillmat
c.  Kalkun
d.  a, b og c

2. Sør Afrikas drue, Pinotage, er en krysning  
av to ulike druetyper, hvilke?
a. Pinot Meunier og Grenache
b.  Pinot Noir og Cinsault
c. Pinot Noir og Grenache

3. Hva er det sør-afrikanske navnet for  
druetypen Chenin Blanc?
a. Steen
b.  Stellen
c.  Bohier

4. Nyttårsaften nærmere seg. Hva er  
fellesbetegnelsen for vin med bobler?
a. champagne
b.  cava
c.  musserende

6. Hvilken italiensk vinregion kommer  
Prosecco fra? 
a. Veneto
b.  Chianti
c. Venezia

VIN-QUIZ
QUIZ

f e r d i g  m e d  q u i z e n ?  
Send svar til judith.meadow@gmail.com   
innen 26. januar.
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