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Desembermøte hos nyåpneDe  
“Den blinDe Ku” i ås sentrum
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Vi gleder oss til  å introdusere Ås sin nye  ”Mathall” som den blir 
kalt på folkemunne. Offesielt navn er ”Den Blinde Ku”. Her møtes vi 5. Desem-
ber kl 19:00. Vi krysser fingrene og håper alt blir ferdig til da. Det blir selvsagt en 
velkomstdrink. Så skal vi spise pinnekjøtt med hjemmelaget kålrotstappe, grov 
pølse og potet fra buffet, så vi kan spise så mye vi klarer! Til dessert blir det også 
buffet med flere tradisjonelle juledesserter som Riskrem, Karamellpudding og 
Trollkrem.

Til dette setter vi sammen 3-4 anbefalte viner til pinnekjøtt. I tillegg blir det så en 
dessertvin til slutt.

Vi gleder oss til både å prøve det nye lokalet i Ås og ikke minst kjøkkenet til  
”Den Blinde Ku”

Vanlig pris kr. 450,- per person settes inn på konto: 0530.50.45588 innen  
18. November. Husk å påføre navn så slipper kasserer å gjette hvem som eier de 
forskjellige kontonummer!

møte
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D e t  g å r  m o t  J u l .  Mange har nå begynt å reise 
til Europas forskjellige julemarkeder før Jul; Lübeck, 
Düsseldorf, Wien, etc. Det er eksotiske greier for oss 
nordboere som ikke er vant til noe mer enn jule-
gateåpning og nissetog den første søndag i advent. 
Julemarkedene i de tysktalene delene av Europa 
(og sikker andre steder også) er farverike markeder 
med glühwein, øl, pølser, julekaker og massevis av 
julete brukskunst. Masse mennesker og liv og røre. 
Om man skulle lande i Wien for å oppleve et slikt 
marked, så må man også huske på, som vinelsker, 
at da er man i (muligens) verdens eneste hovedstad 
med en vesentlig vinproduksjon. Wien har ca. 700 ha 
vinmarker, som ligger langs Donau der den svinger 
seg gjennom Wien. Det er hovedsakelig hvite viner 
som lages, selv om enkelte produsenter lager noen 
liter med rødvin av pinot noir og blaufränkisch. Nylig 
ble en av Wiens spesialiteter; Wiener Gemischte 
Satz utnenvt til DAC (Districtus Austriae Controll-
atus). Det spesielle er at det ikke er en region, men en 
vinstil som er DAC her.

Gemischte Satz betyr ”blandet tilplanting” og viser til 
den gamle tradisjonen med å plante flere druesorter 
i samme vinmark. Druene som dyrkes er mange, 
det brukes gjerne opptil femten forskjellige druer; 

de mest vanlige er grüner veltliner, riesling og pinot 
blanc. Wienerviner er gjerne kjennetegnet ved en 
markant syrlighet som bidrar til å sikre vinene god 
holdbarhet. Kravet for Gemischte Satz er at det må 
være minst tre druer; den første må ikke være over 
50%, den tredje ikke under 10%. Det er to Gemischte 
Satz å få kjøpt i Norge i dag, produsert av Wieninger 
og Zahel. Wieninger bruker grüner veltliner, riesling, 
welschriesling, traminer og zierfandler, mens Zahel 
(Schloss Scönbrunn) bruker chardonnay, riesling, 
grüner veltliner, pinot blanc og pinot gris. Gemischte 
Satz er en frisk, fruktig vin for beregnet nåkonsum. 
Duften er gjerne eple- og pærepreget med innslag 
av blomster. Den er slank og frisk, gjerne med en 
eplepreget slutt. En vin som absolutt bør prøves,  
- og om du ikke tar turen til Wien, så finnes den på  
Bestillinglisten og koster rundt kr. 160.-. Jeg ville  
anbefale Wieningers hvis man bare vil prøve en flaske.

Ellers er Wiens vinmarker trivelige turområder i 
de varmere årstider; mange Heurigen (steder som 
serverer kun egenprodusert mat og vin) finnes i  
områdene og du befinner deg litt oppe i høyden med 
god utsikt over Wien. En fredlig, vakker og velsmak-
ende opplevelse.

Morten Smith

artiKKel
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en reise i borDeaux  
— inntryKK og erfaringer fra en nybegynner!

Del 1 - haut-méDoc og méDoc

F ø r s t e  s t o p p  e r  b y e n  b o r D e a u x . 
e t t e r  å  h a  n y t t  b y e n  v e D  s a m m e 
n av n  s o m  v i n e n , s ta r t e r  v i  k J ø r e -
t u r e n  g J e n n o m  h a u t -m é D o c 
(“ v e s t s i D e n ”)  F o r  å  l æ r e  m e r  o m 
b o r D e a u x - v i n e n e  D e r  D e  l a g e s ! 

Er de verdens beste viner? De er i hvert fall 
verdens dyreste rødviner. Jeg er på jakt etter 
viner jeg liker og har råd til,  men har egentlig 
mest lyst å lære mer om selve vinområdet.  

Vi kjører langs vinveien (Routes des châteaux) 
hvor vinslottene ligger som perler på en snor. 
(Husker dere quizen?) Margaux, Saint-Julien, 
Pauillac og St. Estèphe. Kjente navn på rekke 
og rad. Her ser vi Château Lafite-Rothschild 
(1. er grand cru).  

De viktigste røde druesortene i Médoc? 
Hvilke er det? Cabernet Savignon, Cabernet 
Franc. Petit Verdot, Merlot

Judith Meadow

artiKKel
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vi besøker château paloumey. Her smaker vi gode viner 
laget av Martine Cazeneuve. Det første av mange ting vi 
lærer her er at vin smaker best ved høytrykk. Det var lavtrykk 
tidligere på dagen og vi ble fortalt at det ikke var mye lukt 
eller smak. Det er bra at vi kom utover dagen da været ble 
bedre, sier hun! 

De vinene vi smaker her er Cru Bourgeois. I følge Geir 
Salvesen er det sjelden toppkvalitet fra disse Cru bourgeois 
produsentene, men prismessig ligger de bra til. Hmm vi har 
råd til disse, iallefall. Vi  tar med oss noen flasker av 2004 fra 
nummer to–vingården hennes, Château La Garricq.  

neste stopp er château prieuré-lichine  
i Margaux hvor vi lærer om grand cru-viner på fransk. 
En utfordring men vi forstår det meste, tror vi. Vi fikk 
dessuten omvisning og vinsmaking gratis, fordi den 
ikke var på engelsk! Merci, monsieur!

Resultatet ble en flaske grand cru i kofferten og vi vil 
nok huske denne hyggelige franskmannen når vi  
drikker vinen om fem år. Legg merke til terroir 
(elvegrus og småstein.)

F r a n s k e  e i k e Fat  -  2 2 5  l i t e r  ( e n  b a r r i q u e ) 
Det er vanlig, fikk vi høre, at man har 30% av vinen i nye 
franske eikefat. Dvs at de kjøper nye tønner hvert år og 
bruker dem i tre år. Etter tre år selges de. Men før de 
havner i eikefatene nede i kjelleren, har vinen vært i tanker. 
Disse er laget av betong.

Alt er nå klart til innhøstning som skal begynne neste dag. 
Det er meldt kraftig regnvær dagen før innhøstningen og 
det begynner å regne. Vi ser lynnedslag og plutselig hører 
vi store smell. Tordenvær? Vi blir fortalt at châteauene 
bruker kanoner og skytter sulfittnitrat mot himmelen. 
Hvorfor? For å løse opp haglestein som kan ødelegge 
druene. De må være hele og tørre for optimal vin. Kort tid 
etter skinner sola igjen i Margaux!  

artiKKel
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v i n s m a k i n g  F o r  b a r n ?  Nei da. Disse veloppdragne 
barn følgte med alt som guiden sa i en time. Etterpå smaker 
foreldrene på grand cru viner, mens barna får saft, juice eller 
vann. Hyggelig! 

Det var mange familier på slottene i høst og mange av  
turistene var fra Québec i Canada eller fra land i Asia.   

artiKKel

c h ât e a u  p i c h o n -l o n g u e v i l l e .  
Man stopper ofte for å ta bilder av disse  
Bordeaux châteaune. Mange av dem er flotte! 
Enkelte steder må man bestille i forveien hvis 
man har lyst å besøke vingården. Men det er 
ikke vanskelig å finne steder som tar i mot 
besøkende uten forhåndsbestilling. Mange av 
slottene har også utsikt over vann. 

Fra quizen vet dere at ordet Médoc betyr  
“området mellom”. Her ser vi La Gironde ved 
St. Yzans-de-Médoc. Langs La Gironde ser 
man slike fiskebrakker som er typisk for dette  
området. Restauranten i nærheten serverte 
nydelig fersk fisk og østers.

Besøket vårt gjennom Médoc avsluttes med et 
besøk til et grand cru slott. Denne gangen er 
guidingen på engelsk. Nå forstår vi alt!

n e s t e  s t o p p . . . s a i n t -e s t è p h e  
précieux terroir.....  

På vinsmaking av grand cru viner i Oslo møtte jeg Madame 
Marie-Dominique Larrebat. Hun representerer Château 
Phélan Ségur i St. Estéphe og hun sa at jeg  bare måtte ta 
kontakt med henne angående et besøk på vingården. Så det 
gjorde jeg!

Omvisning, vinsmaking av tre grand cru viner og lunsj ble 
bestilt i god tid. Tre grand cru viner ble servert til en  
tre-retters lunsj. Det ble en opplevelse for livet! 
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Vi kunne også stille henne så mange spørsmål vi 
ville mens vi spiste. På den måten fikk vi svar på 
alt vi lurte på.

Au revoir, Médoc! 

Det er så mye å lære og oppleve at vi kommer 
nok til å komme tilbake.  Men nå går turen til 
den andre siden av elven - “høyresiden”. 

Flere bilder kommer i neste utgave av  
Vinbonden! 

vin-QuiZ
F o r r i g e  v i n q u i z e n , s o m  b l e  s k r e v e t  mens 
Quizmasteren var i Bordeaux, var nok litt krevende 
mente noen. Men husk at alle hjelpemidler er tillat, 
som vanlig! Målet er å ha det gøy og lære noe, ikke 
sant?  Svarene til den forrige quizen var.... 1b, 2c, 3b, 
4b, 5c, 6a, 7a, 8c, 9b, 10c . Gratulerer Asbjørn!

Kos dere med denne quizen! Ta et glass vin mens du 
løser spørsmålene. Et hint til denne quizen er å se i 
Vinmonopolets blad “Bli en vinsmaker” og forrige 
Vinbonden. Gode kilder!  
Send svar til judith.meadow@gmail.com før  
30. november.  Vinneren får en flaske Wongraven vin.  

Bli med på quizen, please!

Quizen fortsetter på neste side.

1. Da vi hadde møte om viner fra Libanon,  
oppdaget et medlem at en av flaskene fra  
Château Musar var korket. Hvordan visste han 
at vinen var korket?
a. Vinen luktet muggen kjeller, jordlig eller 

nøtteskall
b. Han fant små korkbiter i vinen
c. Vinen luktet bensin, olje eller gummistøvler

2. Hvilken vinregion på New Zealand er  
verdenskjent for sine aromatiske Sauvignon 
Blanc viner? De lager også gode Pinot Gris...
a. Middlesborough
b. Martinborough
c. Marlborough



F e r D i g  m e D  q u i z e n ?  
Send svar til judith.meadow@gmail.com før 30.11.  
Vinneren får en flaske Wongraven vin.  
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7. Hva betyr det når det står “sur lie” på en  
muscadet eller muscadet sèvre-et-maine?
a. Vinen er laget på sent innhøstede druer
b.  Vinen har ligget på eikefat til minst 1. mars 

året etter innhøstingen
c.  Vinen har ligget på gjærrestene til minst 1. 

mars året etter innhøstingen

8. For å bli en vinsmaker må du lære deg å like 
tannin ellers vil du ikke kunne versette noen 
av verdens viktigste vintyper. Hvor kommer 
hovedsakelig snerpende tannin fra?
a. Fra drueskall og druekjøtt
b. Kun fra eikefat
c. Fra drueskall og eikefat

9. Hvilken druetype er spesiell for USA,  
Quizmasterens hjemland?
a. Merlot 
b. Zinfandel 
c. Pinot Noir

10. På forrige vinmøte fikk vi kjennskap til en 
vinentusiast med en litt annen bakgrunn. Når 
musiker Sigurd Wongraven ikke lager sine 
egne viner, spiller han i et verdenskjent band. 
Hvilken type musikk spiller denne vinglade 
unge mannen?
a. Norske folketoner
b.  Black Metal 
c.  Svensketoppen
d.  a, b og c

3. Hvilke druer forbindes med rød beaujolais?
a. Pinotage
b. Pinor Noir
c. Gamay

6. Hvitvin serveres ofte for kald og rødvin for 
varm Hva er anbefalt serveringstemperatur for 
tørr, lett hvitvin?
a. 4-8 grader
b. 8-10 grader
c. 10-12 grader

4. Médoc Noir er pseudonym for hvilken drue?
a. Petit Verdot i Médoc
b.  Merlot i Ungarn
c.  Cabernet Sauvignon i Georgia

5. Kan man lage hvitvin av blå druer?
a. Ja, hvis man sterilfiltrerer før tapping
b.  Nei, men du kan lage rødvin av grønne druer
c.  Ja, hvis man fjerner skallet rask før det setter 

farge på mosten.

QuiZ
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