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Varefaglig rådgiver Anders Roås Stueland fra 
Vinmonopolet kommer på besøk. Han jobber 
også som dommer i Sensorisk prøveinstans (SPI) 
ved Vinmonopolet. 
Han skal fortelle oss hvordan Vinmonopolet  
jobber. 

• Spesifikasjonen skrives. Om produktsjefene 
og hvordan de følger med i  markedet og 
vinverdenen, og hva som til slutt blir sendt ut 
som forespørsel til importørene.

• Tilbudene bedømmes. Om SPI og hvordan 
de jobber. 

• Innkjøp og kontroll. Om valg av vin og et-
terkontroll når vinen ankommer Norge.

• Presseprøvingen (det er jo resultatene herfra 
vi lese rom). 

Nå har vi jo nettopp gjennomført to kurs i å lære 
å smake vin. Så nå går vi et skritt videre. Vi skal 
være dommere i ”Sensorisk prøveinstans”. Vi skal 
smake endel viner blindt. Så skal vi bedømme 
dem og gi karakterer på samme mate som i SPI. 
Deretter skal vi diskutere de og se hvordan vi har 
gjort det…..

Dette blir gøy!

HØSTENS MØTEDATOER:

27/11    Jubileumsmiddag. Hold av datoen! Dette blir en flott fest   
  med Wine Makers Dinner og prominente gjester.  
 Vi kommer snart tilbake med sted og øvrige detaljer.

Følg med på Facebook-gruppen vår.

Her er det siste uke blant annet lagt ut noen anbefalinger 
om gode kjøp i basis utvalget (vinmonopol i vårt nærom-
råde) fra septemberslippet. I tillegg en liste over meget 
gode kjøp fra prisnedsettelsene vinmonopolet har gjort i 
september.

MØTE
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FØRSTEREISTUR TIL CALIFORNIA

Den 14. april i år dro vi til Nord California 
med gode venner fra Ås vinklubb. Vi ønsket 
å bli kjent med landet og noen av vinene der. 
Store deler av California er meget fruktbart og 
er USAs «spiskammer». Her dyrkes enorme 
mengder grønnsaker, frukt og vin. Jordsmonn 
og klima er perfekt for vindyrking i mange 
varianter. 

Vi startet turen vår i San Francisco og derfra 
tok vi en runde østover, videre nordover og 
til slutt sørover langs kysten og avsluttet med 
besøk i Napa- og Sonoma Valley. 
 
Vi oppdaget fort at californierne er stolte av 
vinen sin. På de fleste stedene vi bodde fikk vi 
gjerne servert flere gode viner som en velkomst-
drink før middag.   
 
De fleste kjente druene dyrkes i California, 
og spesielt Cabernet Sauvingnon (lokalt kalt 

for «Cab»). Chardonnay, Zinfandel (kalt Zin), 
Pinot Noir og Syrah. I California produseres  
94 % av USA`s vin, så vi hadde nok å ta av! 
 
E t t E r  E t  pa r  d a g E r  i  S a n  F r a n c i S c o 
k j ø r t E  v i  S ø r o v E r  t i l  M o n t E r E y . Her 
dyrket de blant annet Riesling og Chardonnay. 
Det fikk vi smake i Pacific Grove Inn, et koselig 
«bed-and-breakfast» hotell.  
 

Tekst: Vibeke Lied  
Bilder: Dan Aamlid

"Gården ligger østvendt og har store vinkjellere hugget langt inn i det vulkanske fjellet 
med plass til over 3 mill flasker"

Dan Gustavson Vineyards, Zinfandel

ARTIKKEL 
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Videre kjørte vi østover, og i Salinas var vi in-
nom en vinhandler der vi kjøpte en meget god 
Boëtè Reserve 2007 (Cab.sauv+Merlot+Cab.
franc) fra Carmel Valley. Vinen drakk vi på 
vorspiel før vi inntok mexicansk middag på en 
liten lokal restaurant i Mariposa. 
 
 
 

Nå hadde vi kurs for Yosemite National Park. 
Vi hadde vært heldige å få plass midt i påskefe-
rien på det fasjonable Ahwahnee hotel.  Ved 
ankomst nøt vi en deilig musserende (Domaine 

Ste. Michelle Brut) i det fine hageanlegget med 
utsikt til de mektige fjellene omkring. Vi hadde 
drømt om Yosemite, men vi visste ikke at det 
var så flott! 
 
I Shenandoah Valley, Amador County, rakk vi 
å besøke tre mindre vingårder. Vi ble godt tatt 
imot, enten vi kjøpte vin eller bare betalte noen 
få dollar for å smake. På Bray Vineyards fikk vi 
også kjøpt olivenolje fra gården.

På veien videre mot Napa Valley kom vi forbi 
en flott vingård høgt oppe i åsene med utsikt 
over Sonoma Valley; Dan Gustafson’s Vine-
yards. Her smakte vi gode viner av Syrah, Ries-
ling og Sauvignon Blanc og nøt utsikten. 
 
Nede i Alexander Valley, en sidedal til Sonoma 
Valley, så vi et skilt med et kjent navn. Det var 
her vinen som vi hadde drukket kvelden før 
kom fra: Robert Young Vineyards holdt på å 
stenge da vi kjørte inn på den praktfulle gård-
splassen med en vakker hage omkring. Vinmak-
eren viste oss rundt med glede, skjenket vin og 
fortalte om vinifiseringen.  

Spisesalen i ærverdige Ahwahnee hotel (Yosemite)

ARTIKKEL 
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Det gikk et par timer ut over vanlig åpningstid 
den dagen.

Så kom dagen da de planlagte vingårdbesøkene 
stod for tur i Napa Valley.  Vi hadde bestilt egen 
bil med sjåfør. Sjåføren vår, Tac, viste seg å være 
en flink guide som hadde funnet frem til tre 
ulike vingårder for oss, den ene med lunsjtilbud 
ved siden av vinsmakingen.   
 
Først på programmet var Cliff Vineyards. 
Gården lå flott til oppe i dalsiden. Her var det 
topp moderne teknologi og kunst på veggene 
i vinkjelleren og nydelig vin.   Her smakte vi 
Cabernet Sauvignon i flere ulike årganger.  
 
Neste stopp var Kelham Vineyards der vi hadde 
bestilt lunsj. En stor vingård midt i dalbunnen 
med lekker hage og uteservering under svalende 
trær. To brødre som var svært ulike i fremtoning 
drev stedet sammen med sin mor. Her var fokus 
på mat og vinkombinasjoner. Vertskapet veile-
det oss gjennom måltidet og fortalte om vinene 
sine (Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc og 
Chardonnay). En herlig opplevelse! 
 
Siste stopp var ærverdige Schramsberg Vine-
yards kjent for sin musserende produsert etter  
 

 
champagnemetoden. Gården ligger østvendt 
og har store vinkjellere hugget langt inn i det 
vulkanske fjellet med plass til over 3 mill flasker.  
Schramsberg har vært hoffleverandører til Det 
Hvite Hus i flere tiår. Vi fikk en grundig in-
nføring i husets historie og fikk smake fire 
forskjellige typer utsøkte musserende, pluss en 
Cabernet Sauvignon. Vinsmakingen foregikk 
inne i kjellerne med sopp og spindelvev  
hengende ned fra taket og kun stearinlys lyste 
opp. Det var nesten spøkelsesaktig og veldig an-
nerledes enn på de andre vingårdene. 
 
I løpet av det tre ukene vi reiste rundt i Nord 
California fikk vi med oss fantastisk natur og 
nøt mange fine vinopplevelser. Vi reiser gjerne 
tilbake dit. 
 

ARTIKKEL 
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Young Vineyards et flott sted i Amador county

Vi slappet godt av under store trær i hagen til  
Dan Gustafson

Vinsmaking hos Schramsberg Vineyards

ARTIKKEL 
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KVALITET OG SMAK OG BEHAG
en personlig ytring av Torbjørn Skjellum

Noen elsker dattera, noen mora. Noen liker 
chardonnay, mens andre sverger til riesling. 
Noen synes ikke særlig om hvitvin og vil alltid 
ha rødvin. Jeg satt nylig rundt et rekebord. 
Verten koste seg med sin rødvin!

Våre preferanser er resultat av mange slags 
impulser; oppdragelse, ungdomsinntrykk, ut-
danning, språkkunnskaper, reiser, kulturopplev-
elser, omgangskrets osv. Jeg er blitt en svoren 
tilhenger av hvitvin, særlig av riesling og grüner 
veltliner i mange slags smaksvarianter. Jo, da, jeg 
drikker andre viner, særlig fra den tysktalende 
verden, som jeg har en ganske sterk personlig 
tilknytning til, men jeg vender alltid tilbake til 
”grunnfjellet”. En side ved mine favoritter er 
særlig avgjørende: De har ikke eikesmak. Eik i 
hvitvin ødelegger smaken av natur og sommer, 
frukt og bær, synes jeg. Så vet jeg selvsagt at til 
dels høyt ansette, andre hvitviner tilvirkes vha. 
og smaker av eik. Besøker man produsentene, 
brisker mange seg med alle sine nye – og noen 
eldre – tønner (barriques). Flott og dyrt! Noen 
vinguruer har til og med fasiten klar: Slike viner 
fra Sentral-Burgund er de beste. Er jeg da på 
ville veier? Er det jeg eller guruene som har det 
riktige svar?

Jeg kom til å fundere litt på slike spørsmål da 
jeg leste vinguru Geir Salvesens omtale av nye 
tyske kvalitetsviner i Aftenposten 6. sept. 2014. 
I bakhodet surret allerede Aperitifs og DNs 
omtaler. Der ble en serie av de nye GG*-vinene 
vurdert til 90 eller flere poeng. ”Alt” var galt 
med dem, syntes GS å mene; årgangen, druen, 
smaksbildet (tenk, ørlite grann restsukker!), 
mangel på eik, rotete klassifisering og etiket-
ter. Han sluttet med å fortelle at han avreagerte 
med en eiket sentralburgunder!

Jeg har skjønt lenge at Salvesens favoritter 
kommer fra Burgund. Han har ditto frynsete 
sympati for rieslinger, i alle fall fra Tyskland. 
Men når jeg ser en slik trio av vinvurderinger, 
spør jeg meg om objektiv kompetanse overho-
det fins hos disse guruer. Kanskje ”objektivitet” 
bare er et tynt ferniss over egen synsing på 
grunnlag av egne erfaringer? 

Hva man liker eller ikke liker, styres som nevnt 
av mange forhold. La meg ta ett eksempel: 
Klassifisering: VDPs** klassifikasjonssystem 
er langt på vei en kopi av Burgunds. Det er 
fullstendig ubegripelig for meg at betegnelsen 
”grand cru” objektivt sett er vanskeligere og mer 
irriterende enn oversettelsen ”grosses Gewächs”. 

ARTIKKEL 
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Men kanskje man er stolt av å ha lært seg litt 
fransk og synes tysk var litt kjedelig på  
skolen----?

Jeg har interessert meg aktivt for vin i drøye 20 
år. Jeg har i alle disse årene forsøkt å trekke opp 
grenser mellom hva jeg selv liker og hva som 
kan sies å representere kvalitet i vinens verden 
uavhengig av hva jeg liker. Jeg har ment at det 
må være mulig å identifisere og anerkjenne 
kvalitet objektivt. Det har vært godt å få hjelp 
med dette, bl.a. i Ås vinklubb og av medienes 
vinguruer. Jeg har nysgjerrig besøkt ca. 50 vin-
produsenter. Jeg er likevel aldri blitt særlig flink 
med slike vurderinger. Jeg tviholder imidlertid 
på at slik objektivitet er mulig.

Da er det underlig å lese og sammenligne de 
tre nevnte vinanmeldelser. Til sammen viser 
de med all mulig tydelighet at grensen mellom 
objektivitet og synsing kan være svært vag, selv 
hos guruene.

 Hva skal en amatør da gjøre? Selvsagt, drikke 
de viner man liker, men vil man litt videre, må 
man likevel av og til prøve noe annet, for ek-

sempel en Grosses Gewächs eller en edelsøt 
vin, en sørafrikansk sauvignon blanc, og i mitt 
tilfelle? Kanskje jeg igjen bør prøve en sentral-
burgunder, selv om den ofte er svært dyr og 
er lagd i den svært uoversiktlige ”vinverden”, 
Sentral-Burgund. Enn en chablis da? Nei, 
det får da være grenser! Heller en silvaner fra 
Franken eller Rheinhessen eller en ”Grüner” fra 
Kamptal.

*Grosses Gewächs, se Vinbonden nr. 3/2014

**VDP=Verband Deutscher Prädikats- und 
Qualitätsweingüter, se også Vinbonden nr. 
3/2014

 

ARTIKKEL 
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" t h E  g r a p E S  o F  w r at h !" 
Forrige vinquiz het California Dreaming og svarene 
er: 1a, 2d, 3b, 4b, 5a, 6c, 7c, 8d, 9c, 10b. Jeg håper at 
dere har lært mye om vin fra California på grunn av 
den quizen! 

Her kommer en quiz som er “inspirert” av en kjent 
forfatter fra Salinas, California.

1. Hva er hoveddruen i Chianti?
a. Nebbiolo
b. Corvina
c. Sangiovese

6. Hvilken drue brukes til å lage fino  
sherry? 
a. Tinto Fino 
b. Palomino  
c. Xarel-Lo

7. Hvilken drue er rød burgunder laget på?
a. Cabernet Sauvignon
b. Merlot
c. Pinot Noir

2. Hva er hoveddruen i Cheval Blanc?
a. Sauvignon Blanc
b. Cabernet Franc
c. Cabernet Sauvignon

3. Hvilken hvitvinsdrue forbinder du med 
Chablis?
a. Albariño
b. Chardonnay
c. Chenin Blanc

4. Hvilken hvitvinsdrue brukes mest i New 
Zealand?
a. Chardonnay
b. Chenin Blanc
c. Sauvignon Blanc

5. Hvilken druetype er “spesiell” for California?
a. Merlot
b. Zinfandel
c. Pinot Noir

VIN-QUIZ
QUIZ

v i n q u i z  –  S E p t E M b E r  201 4

q u i z M a S t E r : j u d i t h  M E a d o w
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9. Hvilken drue er viktigst i Mosel?
a. Chardonnay
b. Sauvignon Blanc
c. Riesling

QUIZ

F E r d i g  M E d  q u i z E n ?  
Send svarene til judith.meadow@gmail.com 
innen 23/10 

8. Hvilken av disse er hoveddruen i rødvin fra 
Rioja?
a. Robola
b. Tempranillo
c. Mazuelo

10. Hvilken rødvinsdrue forbinder du med 
Loire?
a. Cabernet Franc
b. Cabernet Sauvignon
c. Merlot



Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid 
Granheimlia 39 
1430 Ås

Møteavgift 23. Oktober 2014 
Tid og sted: kl 19:00, Seniorsenteret.  
Betal i tide – så sparer du noen for ekstra arbeid!

OBS: Husk å fylle inn rett beløp på girodelen nedenfor 
Kr. 200,- per person

Ås, 19.09.14 
Forfallsdato 29.09.14

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

29.09.14

Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid
Granheimlia 39
1430 Ås

Møteavgift (200,- pr. person) 

KUN FOR MEDLEMMER
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