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Vi satser på en varm sommer og mye grilling. 
Derfor starter vi allerede 3 juni med kortreist 
grillmat og noen gode langreiste grillviner på 
Den Blind Ku i Ås onsdag 3. Juni kl 19:00.   
 
I år tester vi ut Malbec viner fra Argentina.  
I begynnelsen kom det stort sett billige, enkle 
viner fra Argentina, men etter hvert har det 
kommer mer kompliserte kvalitetsviner. På 
bestillingslisten er det nå 129 rødviner fra  
Argentina. Den billigste koster 72 kroner og 
den dyreste 75cl falsken 655,-. Noen interes-
sante av disse setter vi oss som mål å få tak i til 
sommerfesten 3. Juni.

Påmeldingsfrist: 
21. Mai ved å betale kr 550,- per person  
(husk navn) til bankkto nr 0530.50.45588

VARM MAT:  
HELGRILLET BOG AV OKSE
KYLLINGVINGER "PROVENCE"
DYSTERBURGER "MINI"
ØKOLOGISK OSTEPØLSE FRA DEN BLINDE KU
MARINERT SVIN
URTE- OG HVITLØK-KJØTTBOLLER PÅ SPIDD
URTEFYLT CAMENÅS FRA GRILLEN
MARINERTE SMÅPOTETER 

KALD MAT:
KLASSISK POTETSALAT
ITALIENSK POTETSALAT
PASTA SALAT
TOMATSALAT
FOCCACIA OG ANNET BRØD
KALDE SAUSER OG DRESSINGER  
(AIOLI, THOUSAND ISLAND, URTEMAJONES)

SETT AV: 
 
14. oktober - mikrobrygget Øl - oktoberfest 

25. november - julemøte

MØTE 

I N V I T A S J O N  T I L  S O M M E R M Ø T E
DEN BLIND KU I ÅS  

ONSDAG 3. JUNI KL 19:00.
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ET LITE OVERBLIKK  
OVER ARGENTINSK  
VINDYRKING

Spanske o g Portugisiske ero-
brere startet vindyrking her 
på 1500 tallet,  men den moderne 
vindyrkingen startet først på 1700 tallet med 
immigranter fra Frankrike, Spania og Italia. 
Disse hadde med seg sine egne druestokker 
og utstyr for å dyrke og lage vin fra gamle-
landet.

Går vi 20 år tilbake var argentinsk vin-
produksjon for det meste lokal. Det var bulk 
og bordvin som ble solgt på innenlands-
markedet og kanskje eksportert til noen 
naboland. Etter diktaturets fall og spesielt 
siste 10 år har imidlertid kvalitet, produksjon 
og eksport eksplodert.

Vinområdene i Argentina kan deles inn i tre 
regioner: Nordvest, Cuyo og Patagonia. Cuyo 
som består av La Rioja, må ikke forveksle 
med det spanke Rijoa, San Juan og Mendoza 
som til sammen står for hele 90 % av landets 
vinproduksjon.

Mendoza er det ubestridte nummer-en 
distriktet i Argentina og er hjem for 1200 
vinprodusenter. Jernbanen mellom Mendoza 

og Buenos Aires som ble anlagt i 1885 har 
hatt stor betydning for vinhandelen og har 
vært med på å gjøre Mendoza til sentrum for 
argentinsk vinproduksjon.

I Argentina dyrkes det mange forskjellige 
druesorter, men den klart dominerende 
druesorten er Malbec. Den er innført fra Ca-
hors I Frankrike, men i modern tide er det 
Argentina som er kjent for Malbec-druen. 
De har klart å kultivere og utnytte den på en 
måte som i dag 200 år etterpå skaper topp 
kvalitetsviner.

Argentina er i dag verdens 5. Største vinpro-
dusent og absolutt å regne med ikke bare 
som leverandør av billige bulkviner.

 
For de som skal ut å reise i sommer, men ikke 
så langt som til Argentina kan en meget bra 
liten restaurantkjede i London anbefales:  
Gaucho. De har også en meget bra vinliste 
med kun viner fra Argentina i tillegg til  
fantastiske biffer med tilbehør.

av Bjørn Hermansen

ARTIKKEL 



MALBEC
 
M a l b e c  g i r  s M a k s r i k e , f y l d i g e 
v i n e r . M a l b e c  e r  a r g e n t i n a s  
d r u e , M e n  h j e M l a n d e t  e r  fa k t i s k 
f r a n k r i k e  o g  c a h o r s  i  s ø r v e s t  
d e r  d r u e n  k a l l e s  c o t .

I argentinske Mendoza, der Malbec dyrkes 
mest, smaker vinene av fullmodne mørke bær 
og frukter, krydder, blomster og av og til blekk. 
Vinene er relativt friske og som regel med 
moderat snerp.

I Cahors i Sørvest-Frankrike er solen blekere 
og temperaturen lavere. Vinene smaker mer 
urte- og fjellbæraktig, og ikke av fullt så full-
modne frukter som i Mendoza. Vinene snerper 
mye, er friske og kan lagres lenge. De blandes 
gjerne med en liten del Tannat eller Merlot.  

 
 
Vinene kan minne, bortsett fra prisen, om god 
bordeaux. Malbec brukes i begrenset grad som 
blandingsdrue i Bordeaux og Loire.

Til mat:  
Malbec med sødmefull frukt, mye smak og 
moderat snerp passer til grillet rødt kjøtt og 
annen smaksrik mat. Cahorsviner med mer 
snerp er bedre til and, lammeskank eller rus-
tikke kjøttgryter.

Synonymer: 
Cot (Cahors) 
Prunelat (Gironde)

Kilde: Vinmonopolets nettside
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BOK I PARKEN
DEN NORSKE GASTRONOMISKE OFFENTLIGHTET

20. MAI KL 19:30

GJESTER:

Andreas Viestad 
matspaltist, tv-kokk og  
kokebokforfatter

Esben Holmboe Bang 
kjøkkensjef på michelin- 
restauranten Maaemo

Siri Helle 
agronom og aktuell med ny bok

 
 
Margrethe Hersleth 
seniorforsker i sensorikk ved  
Nofima. 

Kveldens vert:  
Andrew Kroglund 
 
 
f o r  M e r  i n f o :  
www.vitenparken.no

o r d i n æ r  p r i s  k r  100,-  

M e d l e M M e r  i  Å s  v i n - k l u b b  k r  50,-

HVA SKJER?



PORTUGISISK AFTEN PÅ BRASSERIE BLANCHE MED  
3 RETTER OG 8 PORTUGISISKE VINER! 
 
6 medlemmer fra Ås Vinklubb var på mid-
dag med 8 portugisiske viner i går kveld. En 
stor aften til liten pris. Godt sponset 3 retters 
og 8 viner med mulighet for påfyll til 195 kr er 
ikke verdagskost. Maten på Brasserie Blanche 
var meget god og viner fra bla Fillipa Pato 
og andre portugisiske produsenter var meget 
gode. Først fikk vi laks til en hvit og en kraftig 
rosé. Filipa Pato hadde en muserende rosé: 
3B Filipa Pato rosé 2010 Bunr 1971401 som 
ihvertfall jeg skal bestille til i sommer. Lys 
rød, laget på tradisjonell champagne-metode, 
ligget ca 9 måneder på bunnfall. Blir veldig 
god i sommer til skinke, pølser og kanskje en 
sjøkreps. Til mellomrett en fransk landkylling 

i skummet trøffeljuice og rødvinssaus. Til disse 
2 rødviner en fra Fillipa Pato og en rødvin fra 
Dirk Niepoort: Quinta de chocapalha Tinto 
2009 til 149,90. En moderne vin med såkalt 
"field blanding" dvs blanding av druesorter i 
druemarken. Et kupp til 150kr. Ellers falt jeg 
for den litt dyrere fyldige rødvinen fra Douro: 
Redoma Nieport 2011 Bunr 3317801 (her får 
man opp 2006 i nettbutikken, men får 2011 
tilsendt). Fyldig, konsentrert, med hint av kry-
dder. kompleks med lang ettersmak. Litt rus-
tikke kraftige taniner og frisk syre. Denne er 
ung og vil helt klart heve seg med lagring. Den 
tåler nok mange år i kjelleren. Til disse fikk vi 
svinenakke med brasseringslake og honning 
i sausen. I det hele tatt - tror jeg skal på flere 
slike tilstelninger.
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Tidligere publisert på  
Ås Vinklubbs Facebook gruppe

ARTIKKEL 

av Bjørn Hermansen



Synes du det har flommet over i aviser og 
magasiner om det nye mikrobryggølet så har 
du helt rett;  de siste årene har en entusias-
tisk helgepresse latt oss alle få ta del i den nye  
trenden. 
 
Det kokes og brygges på lokale kjøkkenbenker 
og i staselige kobberkjeler på nystartede mik-
robryggerier, hippe unge Grünerløkka-beboere 
og trauste karer langs hele bygde-Norge heies 
fram som ukens helter. Og vi er ikke alene, vi 
er en del av en verdensomspennende mikro-
bryggende trend som har sine røtter i USA 
hvor selveste Barrack Obama også brygger sitt 
eget øl, hjemme i det hvite hus. 

Øl er ikke lenger bare ”humle, gjær, vann og 
korn”, det er mangfoldet i smak fra humle- og 
gjærvariantene, tilsetninger som frukt og bær 
samt toast og kornblanding som i dag gir oss 
varianter hvor vi i dag snakker om syre, sødme 
og fylde. Lagring på gamle Chardonnay fat og 
malolaktisk gjæring gir ytterligere komplek-
sitet,  og hør;  det omtales med samme språk 
og begrepsforståelse som i vår egen vinverden. 
Folk kommer ikke lenger på restaurant og skal 
ha en halvliter, like gjerne ber de om Saison, en 
riktig temperert Kölch eller et glass Porter til 
desserten.  

Som med vinen befinner vi oss nå i et smaks- 
og aromaunivers som gir konsumenten større 
glede, utbytte og nå også image. Hva slags 
øl du drikker sier noe om hvem du er, og det 
kjenner vi vel også til fra før, rekk opp handa 
den som drikker vin fra BiB?

Den høye alkoholprosenten i det mikro-
bryggede ølet (over 4,7%) er grunnen til at 
det må selges på Polet, og avgiftspolitikken 
er grunnen til at prisen er såpass høy. Bare fra 
vårt lille Follo er vi inne med 2 bryggerier. Det 
meldes om stor økning i varianter og volum, fra 
54 sorter i 2004 til over 600 i 2014.  I 2013 ble 

MIKROBRYGGET ØL, DEN NYE VINEN 
.. LÆR OM DET NYE ØLET I ÅS VINKLUB

av Marianne Skjervold
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det solgt 1,8 mill liter øl på Polet, en økning på 
hele 25,5 prosent. 

Selv kom vi inn i det for 5 år siden gjennom en 
amerikanske svigersønn som i påvente av ar-
beidstillatelse og forferdelse over det høye nor-
ske prisnivået og det dårlige utvalget, startet 
hjemmebrygging på egen kjøkkenbenk. I dag 
er han lidenskapelig  Brew Master i London, 
snart med mastergrad.

Å brygge hjemme kan sammenlignes med 
brødbakst, du hygger deg med å lese opp-
skrifter for så å bestemme deg for stil/brygg, 
kjøper inn ingredienser og må sette av en god, 
lang formiddag med både hardt arbeid, mye 
vask og lange ventetimer. Øl er delekultur, 
oppskrifter spres og flere samarbeider, det 
konkurreres individuelt og lagvis, smakinger, 
messer - øl er kultur. 

Oktobermøtet i Ås Vinklubb ønsker å vise at 
det er ingen motsetning lenger i å like øl - selv 
om du er glad i god vin.  Vi gjennomgår  pros-
ess- og framstilling, en liten skole i smaking 
og forskjellige varianter, litt om mat og det nye 
ølet. Omvisning i mikrobryggeri står også på 
planen.

For å ta øl klisjeen på alvor lager vi Oktober-
fest og serverer enkle snaks til smakingen. Om 
styret stiller i lederhosen og fjær i hatten gjen-
står å se; i mellomtiden ønsker  vi velkommen 
14.oktober.

Marianne Skjervold
Styremedlem og ølbrygger; Soleglad
Ås Vinklubb
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v i  g r at u l e r e r  a n n a  M e h l  som vant en 
flaske J. Christopher Pinot Noir fra Oregons  
Willamette Valley.  
 
Svarene til forrige quiz var c , a , b , c , a , b .

Som vanlig er alle hjelpemidler tillatt til denne enkle 
quizen. Leser du Vinbladet, finner du nok svarene i 
siste utgave..

Husk at vinnersjansen er veldig stor!

1. Hvor mange champagnehus finnes det?
a. 100
b. 200
c. 300

5.  Vil nedkjøling av vin først og fremst ramme 
evnen til å lukte eller å smake ?
a. Lukte
b. Smake

7.  Hvor mange ulike typer aroma kan et  
menneske kjenne med luktesansen?
a.  ca 1 000
b.  ca 5 000
c.  ca 10 000

8. I følge professor Gérard Liger-Belair ved 
Universitetet i Reims, finnes det omtrent hvor 
mange bobler i en flaske champagne?
a. 10 000 000
b. 100 000 000
c. 1 000 000 000

2. Hvor fort vil en ukontrollert champagnekork 
fyke ut av flasken?
a. 10-20 km/t
b.  30-40 km/t
c. 50-60 km/t

3. Hvor mange 75 cl flasker ble solgt i 2014?
a. 137 000 000
b.  237 000 000
c. 337 000 000

4. Bare champagne er champagne... Crémant 
de jura er en musserande vin som likner mye på 
champagne i stil og lages etter samme metode. I 
hvilket land ligger vindistriktet Jura?
a. Sveits
b.  Frankrike
c.  Belgia

6. Vil vin fra kjølige vinregioner som regel  
ha mye eller lite syre?
a. Lite
b.  Mye

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 1. juni.
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Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid 
Granheimlia 39 
1430 Ås

Møteavgift onsdag 3. juni 2015 
Tid og sted: kl 19:00,  Den Blind Ku i Ås 
Betal i tide – så sparer du noen for ekstra arbeid!

OBS: Husk å fylle inn rett beløp på girodelen nedenfor 
og navn om du betaler i nettbank.

Kr. 550,- per person

Ås, 13.05.15 
Forfallsdato 21.05.15

Kundeidentifikasjon (KID)

Betalt av

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Betalings-
frist

Betalingsinformasjon

Innbetalt til konto
Kvittering

Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

Kroner Øre

Betalt til

Underskrift ved girering

Til konto Blankettnummer

0530.50.45588

0530.50.45588

21.05.15

Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid
Granheimlia 39
1430 Ås

Møteavgift (550,- pr. person) 

KUN FOR MEDLEMMER
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