
VINBONDEN 5/2012, 18. årgaNg

Bare ordet champagne får det til å bruse hett i manges årer  
– denne fantastiske drikken har vi mange assosiasjoner til. 
Det er med glede vi kan ønske velkommen til Champagnesmaking 
sammen med en av landets ypperste vineksperter og Norges eneste 
kvinnelige Master of Wine, Mai Tjemsland.

Opplev champagnens mange uttrykk i det du får smake et godt utvalg 
av elegante viner. Til disse vinene serverer vi forskjellige små mat retter 
som passer til champagne. Vi skal prøve å lære både forskjellene på 
champagne og mat vi kan spise til.

ChampagNEmøtE I  
ås VINkluBB 6. DEsEmBEr 

INNhOlD

pr
Og

ra
m Champagnesmaking med  

Master of Wine, Mai Tjemsland

Kvalitetsaspekter i Piemonte- og  
Rohneviner med Geir Salvesen

Julemøte  
Torsdag 06/12/2012

Vinklubbmøte  
Torsdag 10/01/2013

Årsmøte Torsdag 14/03/2013

Vinklubbmøte Torsdag 18/04/2013

Sommermøte Torsdag 06/06/2013

http://www.aasvinklubb.net
http://www.fineart.no/kunstner/atle-berner-andersen
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ENDElIg får VI VINmONOpOl I ås sENtrum!

Butikken åpner torsdag 15. november kl 10:00 i 
nybygget som er satt opp der Åmodt-gården sto. 
Adressen er Rådhusplassen 13 og åpningstidene 

blir fra mandag – onsdag 10-17, torsdag-fredag 10-18 
og lørdager 10-15.

Lars Andreassen er den nye butikksjefen i Ås. Han er 
godt kjent med distriktet siden han bor på Vinterbro 
og kommer fra stillingen som butikksjef i Enebakk 
og nestleder på Vinterbro. Han startet sin karriere på 
Vinmonopolet i Kolbotn i 1999 og har gått gradene i 
systemet både når det gjelder fagopplæring og erfaring.  
Han beholder overoppsynet med Vinmonopolet i 
Enebakk da dette nå blir en filial under Ås. For tiden 
er han spesielt interessert i Champagne og vi håper at 
det gir seg utslag i noen spennende innslag i hyllene?

Ås Vinmonopol blir et kategori 4 pol, dvs ca 600 
vare linjer og 180 – 200.000 liter omsatt. Til sammen-
ligning er Vinterbro kategori 5 med 900 varelinjer 
og Ski en av de store polbutikkene i kategori 6 og 
600.000 liter omsatt. Nå tror jeg nok både Drøbak, 
Vinterbro og Ski vil miste noe omsetning til Ås.  
Vi får jo håpe at dette gir ekstra handel i Ås sentrum 
også. Til sammen ligning kan nevnes at omsetningen 
ved senteret i Enebakk økte med 33% da Vinmono-
polet etablerte seg der.

Vi har imidlertid muligheter til å påvirke vare-
utvalget noe. Polet i Ås har muligheter til å ha 
ca 100 produkter på en lokal tilleggs-liste og de 
kan også føre 50-60 produkter fra neste kategori. 
I bestillingsutvalget har vi jo totalt ca 9000 
produkter å velge blant så vi bør vel finne noe.

Lars Andreassen får med seg 2 heltidsansatte 
og en deltidsansatt fra starten av.

Alle fast ansatte i vinmonopolet må på gjennom  
en opplæringsstige fra trinn 1-4 som er obliga-
torisk.  I tillegg tilbys det mange kurs og videre-
utdanningsmuligheter. I utdanningen inngår det 
bl.a opplæring og smaking av forskjellige viner 
til mat. Samt teori om historie, druer, områder 
og viner. 6 ganger i året kommer det nye varer 
inn på polet (såkalte slipp) da har de lokale 
smakinger og Andreassen pleier å gi en av de 
ansatte i oppgave å sette seg spesielt inn i de 
nye produktene og holde en briefing om disse 
på morgenmøtet før slippet slik at vi skal få 
best mulig veiledning. 

Og vi i styret gleder oss til å bære kassene direkte 
fra butikken og inn på seniorsenteret!
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ChampagNEmøtE 6. DEsEmBEr?

Det er med glede vi kan ønske 
velkommen til Champagne smaking 
sammen med en av landets ypperste 

vineksperter og Norges eneste kvinnelige 
Master of Wine, Mai Tjemsland.

Denne kvelden vil hun lære deg mer om et av verdens 
aller mest ettertraktede vinområder, Champagne,  
og leder deg gjennom en smaking av et godt utvalg 
forskjellige champagner. 

Du vil selv oppleve hvor forskjellig champagne  
kan være i det vi smaker knusktørre champagner,  
champagne laget utelukkende på chardonnay, rene 
pinot noir-champagner, årgangschampagne og rosé.

Mai Tjemsland er en av kun tre nordmenn som har  
verdens høyeste utmerkelsen innen vin - Master of 
Wine. I alt er det kun 299 personer i verden som har 
bestått denne meget krevende og eksklusive utdannelsen.

Hun er en kjent vinjournalist og restauratør, og er en 
ettertraktet foredragsholder.

Damene fra Texas har tatt for seg vinlisten, Mai 
Tjemsland sine matanbefalinger og serverer oss de  
herligste retter slik at vi både får en hyggelig kveld, 
gode vinopplevelser og lærer å sette pris på god mat  
til god champagne.

som en liten forberedelse kan dere kikke på noen små videoer om Champagne:

http://youtu.be/KEVNZBVsy5A
http://youtu.be/eJqFTY571Rc
http://youtu.be/TVhrP132gYI
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VIN-NYtt

DårlIg VINhøst
Decanter melder om den dårligste  
vinhøst i Europa på 50 år. En 
blanding av tørke i sommer (Italia), 
kald våt sommer lenger nord og 
kraftige hagl-og regnskyll i høst er 
grunnen. Avlingene i Østerrike  
er 30% dårligere enn normalt og  
i Portugal opp mot 40% lavere  
avlinger enn i 2011. Englands 
største produsent av musserende 
vin (som England satser sterkt på) 
melder at avlingen er så dårlig at de 
ikke vil lage vin av denne årgangen. 

Bordeux melder om 10-20%  
dårligere avlinger og Bourgogne 
ned ca 30%. Cablis avlingene er 
opptil 40% lavere enn normalt  
enkelte steder. Italia ned ca 10% 
etter nedgang også i 2011 (USA 
Today) Spanske avlinger er opptil 
40% mindre enn i 2011.  
(The Drinks Business) 

Den nye verden med Argentina, 
Australia og New Zeland hadde 
også dårlige avlinger. Vinmakerne 
herfra har allerde økt prisene med 
3-4% ( Dette vil antakelig øke ennå 
mer ut til forbruker). Det forventes 
at dette vil skje i Europa også. Man 
tror imidlertid at det ikke vil gå 
utover kvaliteten. Vinene vi heller 
være mer konsentrert enn vanlig. 
I Champagne snakker man til og 
med om en årgang som slår 1996 
årgangen – selv om den er liten.

NY klassIfIsErINg I st. EmIlION
Den såkalte ”Right Bank” i Bordeaux har fått ny klassifikasjon. Noen 
dumpet ned og noen få klatret opp. Chateau Pavie og Ch. Angelus 
klatret opp til Premier Grand Crus Classe A der allerede Chateau 
Cheval Blanc and Chateau Ausone er fra før. Og de første ankesaker 
og krangler har alt startet.

Juryen besto av 7 profesjonelle vinkjennere som ikke var fra  
Bordeaux-regionen. De bedømte terroire, renome, arbeidsmetoder  
på markene og i produksjonen. I tillegg ble det gjennomført smaking  
av 10 årganger for hver produsent. For Premier Grand Cru A og  
B ble det gjennomført smaking av 15 årganger for hvert slott.  
For Grand Crus matte man oppnå minst 16 av 20 poeng. I tillegg 
ble Qualisud brukt til å gjennomføre smakingen og prosessene i 
slottene ble klassifisert av Veritas. (Decanter)

Se hele listen her:

kINa
Kineserne kjøper ikke bare opp toppvinene. De har også begynt å 
kjøpe opp vinprodusentene. Nå har en Shanghai-basert kinesisk  
forretningsmann kjøpt Ch. Bel-Air og en kasino eier fra Macau  
har kjøpt det berømte Chateau Gevrey-Chambertin.

NEw ZElaND pINOt NOIr
I følge vinmakerne i New Zeland er 2010-årgangen av Pinot Noir 
den beste som noen gang har vært produsert i landet. (Decanter)

ItalIa løsNEr Opp
Nå har italienske vinmyndigheter åpnet for å bruke syntetiske korker 
og skrukorker på DOC og DOCG-viner.

http://www.bkwine.com/sv/reportage/vindistrikt/den-nya-klassifikationen-i-saint-emilion/?utm_medium=email&utm_campaign=BKWine+Brief+109+SE&utm_source=YMLP&utm_term=Dennya+klassifikationen+i+Sai...
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VIN-NYtt fOrts.

stOrE prOBlEmEr I BEaujOlaIs
Ca ¼ del av produsentene (ca 500stk) har ifølge La Vigne så store økonomiske 
problemer at de star i fare for å gå konkurs. Etter den vellykkede Beaujolais  
Nouveau markedsføringen for endel år siden har prisene på Beaujolais falt.  
Den dårlige høsten hvor også vinmarkene fikk endel sykdommer har ikke gjort 
utsikten bedre. Gamay dyrket i Beaujolais er jo meget god vin så vi får håpe at 
dette bare skiller de gode fra de dårlige. (BKW Magazine)

VIN sOm fag I gruNNskOlEN
Nå har skolebarn mellem 6 og 11 år i Bordeaux fått 
ennå et fag på timeplanen, nemlig vin. De skal ikke 
lære å lukte og smake men skal derimot besøke vin-
husene, snakke med vinmakerne og traske rundt i vin-
markene. Det er Bordeaux vinkomité, CIVB (Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux), som står bak 
det nye initiativet og betaler alt fra transport til bøker 
og annet material.

 
 
Barna skal blant annet lære, hvordan årstidene påvirker 
vinstokkenes utseende, når druene er modne nok til å 
bli høstet, og hvor stor betydning vindyrkningen har 
for miljøet og for Bordeaux økonomi. Målet på lengre 
sikt med La Gironde Verte, som projektet kalles, er at 
barna skal vokse opp med en respekt for vinens verden 
og for Bordeauxs viktigste kulturarv. (Vinavisen)

1. Hva heter «hoveddruen / den det er mest av»  
i Amarone-vinen? 
 a. Corvina 
 b. Rondinella 
 c. Molimara

2. Hvor mange vindruer går det i gjennomsnitt  
til en 75cl flaske? 
 a. 600 
 b. 1200 
 c .2000

3. Druen Auxerrois er også kjent under navnet Cot,  
men hvilket navn er den mest kjent under? 
 a. Chardoney 
 b. Pinot Gris 
 c. Malbec

4. Hva er en Nebuchadnezzar? 
 a. Et spesielt fat som ble brukt i tidlig  
 armensk vinproduksjon 
 b. En flaskekorkemaskin 
 c. En stor champagneflaske

5.  I 1860 ble nesten alle europeiske vinsstokker  
angrepet av Phylloxera. Hva var det?   
 a. En sopp 
 b. En snegle 
 c. En lus

Send svarene på mail til post@aasvinklubb.net.  
Skriv 1,a – 2.b – 3,c etc innen 1. Desember.  
Blant de riktige svarene trekker vi en vinner  
på julemøtet som får en flaske vin!

VIN-quIZ
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 Dear Sir, as requested,
 I’ve carefully tested
The wine-growing systems of France;
 I’ve been in the cellars
 With numerous fellers
And left not a vintage to chance;
 For I’ve tasted chateaux
 From all parts of Bordeaux
And quartered the Burgundy fields;
 I’ve staggered through oceans
 Of talk with negociants
On corking and curvées and yields.
 Of grapes, the Merlot,
 Chardonnay and Pinot,
The Cabernet, Syrah, Gamay,
 Are all in a mess
 In my mind, and to guess
Which is which I can’t possibly say.
 But leave me alone
 With a Beaune, or a Rhône,
And I promise it won’t go to waste;
 You can tell me it’s classy,
 Or lengthy, or grassy,
 That it’s pétillant, placid,
 Good-tempered, or acid;
 You can say that it’s oaky,
 Or spicy, or smoky,
 Or a bit of a brute
 With masses of fruit,
But the truth is, I just like the taste.

 frENCh wINEs
Innsendt av Birger Formo

PAuL GRIFFIN
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VINsmakINg V/guIllaumE DE VErDuN I OslO  
27.08 gamlE lOgEN rappOrt fra juDIth mEaDOw

Etter Ås Vinklubbs Chablis aften med representanten fra Laroche, meldte jeg meg på denne kvelden. Jeg må 
innrømme at alle vinene fra denne produsenten, som vi fikk smake, kan anbefales! I tillegg lærte jeg at også 
hvite viner med fordel kan luftes / dekanteres. De siste 6 vinene vi smakte ble dekantert! Så prøv selv! 

Foredraget var på engelsk så det kommer noen kommentarer på engelsk som den herlige franskmannen kom 
med.

Vi smakte tre viner om gangen:

1. Comte Lafond Sancere Blanc - 2010 (nr. 3452401 - kr. 241,50)

 a.«A very beautiful and charming wine which is easy to drink.»

 b. «An excellent aromatic balance opening onto the notes of white flowers  
 followed by the mineral scents of limestone and citrus.»

 c. 100% Sauvignon Blanc

2. Comte Lafond Sancerre Grand Cuvee - 2010 (nr. 4035601 - kr. 291,50)

 a. «Charming!»

 b. Bouquet: «white flowers, orange zest, lemon pulp and jellied quince»

 c. Smak: «The finish is noted by its length terminating with a lovely fresh 
minerality.»

 d. 100% Sauvignon Blanc

3. de Ladoucette Pouilly Fume - 2009 (nr. 4035501 - kr. 260,00)

 a. «Let it breathe and it will release the mineral notes of gun powder, chalk 
and limestone pebbles(!)»

 b. «The wine is never placed in wooden barrels in order to preserve the 
natural aromas of the grapes.» 
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VINsmakINg V/guIllaumE DE VErDuN I OslO  
27.08 gamlE lOgEN rappOrt fra juDIth mEaDOw

1. Regnard Chablis Saint Pierre - 2009 (nr. 3452501 - kr. 219,50)

 a. «Notes of almonds, fresh fruit and flowers.»

 b. «A lovely lingering finish”

 c. Location: by the Saint Pierre Church

 d. 100% Chardonnay

2. Regnard Chablis 1er Cru Vaillons - 2008 (nr. 3452601 - kr. 281,90)

 a. «The grape harvest started on 29th September with grapes rich in sugar  
 and acidity. The wines from this vintage are very fruity.”

 b. «The bouquet is a powerful mix of the aromas of citrus and white fruit.  
 The finish is harmonious and persistent with a lovely freshness.”

 c. Location: On the left bank of the Serein

 d. 100% Chardonnay

3. Regnard Chablis Grand Cru Grenouilles - 2009 (spesialbestilling ca kr. 375) 

a. «A great wine!» (*Husk at 2009 var et bra år i Burgund.)

b. Location: On the right bank of the Serein.

c. «Scents of ripe fruit - notes of figs and dried fruit»

d. 100% Chardonnay
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VINsmakINg V/guIllaumE DE VErDuN I OslO  
27.08 gamlE lOgEN rappOrt fra juDIth mEaDOw

1.Regnard Reserve Chardonnay (Beaune) - 2008 (spesialbestilling ca kr. 230) 

 a. «Good value» «A classic!»

 b. «Grapes harvested on 20th September under a radiant sky»

 c. «Aromas of white fruit and flowers as well as occasional nuances of  
 honey and butter»

 d. «50% in barrels and 50% in stainless steel for 12 months»

2. Grand Regnard Chablis - 2010 (nr. 3365701 - kr 281,50)

 a. «The harmonious result of a fine, rich and powerful wine produced in   
 the traditional method dating to the 1600s»

 b. «A beautifully fruity, round an elegant wine»

 c. «The finish is long and citrus»

3. Chateau de Nozet Baron de Ladoucette - 2008 (nr. 288001 - kr. 489,50)

 a. Elegant og kan (bør!) lagres

 b. «The king of sauvignon blancs»

Jeg håper at noen har lyst til å prøve disse vinene selv. Men som vi vet, det er anledningen, hvor man befinner seg, 
hvem man er sammen med og hva man spiser, som gjør at en vin blir en opplevelse. 

Når man er på slike kurs, har man fokus på aroma, farge og smak men det er umulig å ikke legge merke til de som 
sitter rundt deg. Mine opplevelser ble litt forstyrret av to veldig pene, velkledde unge kvinner som kom inn halvveis  
gjennom kvelden. Jeg la merke til dem ikke bare fordi de var så pene men fordi de drakk ikke særlig mye vin!  
Men de oppdaterte Facebook sider og spurte oss andre om å ta bilder for dem… De dro tidlig og kanskje gikk de 
for å finne en bar som serverte «paraplydrikker»?

Vi andre skrev, smakte og noterte i flere timer! 



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

22.11.12

Ås Vinklubb 
v/kasserer Linda G Hjeljord
Høgskolev. 17
1430 Ås

Møteavgift 6.12.12
- Champagnemøte

KUN FOR MEDLEMMER

Ås Vinklubb 
v/kasserer Linda G Hjeljord 
Høgskoleveien 17 
1430 Ås

Møteavgift 6. desember 2012 
Tid og sted: kl 19:00, seniorsenteret Ås kulturhus 
Betal i tide – så sparer du noen for ekstra arbeid!

OBS: Husk glass!!! 
OBS: Husk å fylle inn rett beløp på girodelen nedenfor 
Kr. 450,- per person

Ås, 12.11.12 
Forfallsdato 22.11.12
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