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s t o r e  o r d ,  men Ch. Musar fra Libanon utropes til det og ble valgt ut når de 30 beste skulle 
smakes. Septembermøtet 12/9 er viet Libanon.

Vi skal smake oss gjennom viner fra et par slott i Libanon. Det føres 12 forskjellige flasker fra  
Libanon i Norge fra 2 slott: Chateau Musar og Chateau Ksara. Så jeg har konsentrert meg om disse.
Vi skal langt tilbake, ca 20 og 30 år tilbake. Dette er nemlig meget lagringsdyktig vin og meningen 
med en vinklubb bør vel også være av og til å smake vin du ikke har råd til å kjøpe hver lørdag på 
polet! Vi skal smake både hvitt og rødt.

Jeg har selv vært i Libanon og har drukket en del libanesisk vin opp gjennom årene og skal føre oss 
gjennom smakingen. –og uten foredragsholderhonorar har vi råd til noen dyre dråper også ☺.
Påmelding innen 27. September med kr 150,- pr pers til konto 0530 50 45588.

Mvh
s t y r e t

En av dE 30 bEstE vinEr i vErdEn!

møtE
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m e n i n g e n e  e r  m a n g e  n å r  d e t  g j e l d e r 
d e k a n t e r i n g  både blant «vanlige» vininteresserte, 
vinkjennere, selvoppnevnte eksperter og ønologer.

Det er to hovedgrunner til å dekantere: 
Den første er å fjerne bunnfall. Eldre viner og ufiltrerte 
viner vil som regel ha bunnfall. Dette kan ved skjenking 
rett fra flasken komme ned i glasset og vil forringe 
smaksopplevelsen av vinen, og ofte ved gammel vin 
gi en bitter ettersmak. Noen misliker å finne grums 
i bunnen av glasset når vinen er drukket. Ch. Musar 
anbefaler alltid å dekantere sine viner, både røde og 
hvite. Deres viner er ufiltrerte og vil derfor som regel 
ha noe bunnfall. I tillegg lagres de lenge før de slippes 
på markedet. 

Den andre er lufting av vin.
Det er særlig verdien av dette og hvordan det skal 
foregå som «ekspertene» er uenige om. De fleste er 
enige om at reduktive (se egen artikkel) viner må  
dekanteres. Det er også ganske utbredt enighet om 
at en del viner trenger noen år på «baken» for å bli 
modne og nå sitt potensiale. Dette «jukser» mange  

litt fram ved å dekantere og tilføre oksygen. Vinen vil 
da utvikle seg raskere (noen timer isteden for noen år). 

Å trekke opp korken og la flasken stå noen timer før 
den drikkes har liten virkning. Da må du nok vente 
flere uker før modningsprosessen har nådd ned til 
bunnen av flasken, og man risikerer da at vinen oppe 
ved flaskehalsen er blitt ødelagt.. En dekanterings-
karaffel er grei og ha, men en vanlig mugge går også. 
Det er viktig at den er ren og fri for støv eller rester 
av annet innhold. Ch. Musar anbefaler til og med 
å skylle den med litt av vinen du skal de kantere. 
Man må vel være produsent eller formuende for å 
foreslå noe slikt… Det er når du heller vinen over i 
en ny karaffel, mugge eller flaske at vinen blir tilført 
oksygen og mange mener at det er når vinen settes 
i bevegelse samtidig som den tilføres oksygen at 
modningsprosessene starter. Det er derfor fint om 
den renner nedover sidene av karaffelen så bredt 
som mulig så vi får en stor eksponeringsflate. Mange 
bruker nå en vinlufter i tillegg. Det er en trakt med 
en krans av hull i den tynne enden som sprer vinen ut 
i mange stråler og på den måten eksponerer vinen for 

to dEcant or not to dEcant?
Bjørn J. Hermansen

artikkEl
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mye oksygen. Igjen omstridt: Noen mener at det er å 
bruke «vold» mot vinen, den skal helles forsiktig. 

Mange, deriblant Robert Parker, sverger til dobbelt 
dekantering. Det vil si etter en stund helles vinen 
tilbake til flasken som i mellomtiden har blitt skylt i 
rent vann for å fjerne bunnfallet. Hvis du har ekstra 
god råd, kan du så skylle denne igjen med en skvett 
vin. Når vinen helles tilbake på flasken får vinen en 
ny dose med oksygen og du kan servere vinen fra 
den originale flasken uten å risikere bunnfall. Det er 
mange ulike dekanteringsteknikker. En «fein smecker» 
som Per Mæling skriver i sin bok (En vingurus vei til 
himmelen, 2012) at hvis det er nødvendig å lufte en 
vin så heller han den på en egnet beholder og rister 
den kraftig (!).

Mange synes ikke noe om slik dekantering. De liker 
å kjenne aromaene etter hvert som de utvikler seg 
i glasset og de vil gjerne også identifisere primær-
fruktene i vinen. For å gjøre det med flere viner må 
du ha god tid og sjonglere kvelden igjennom med 
flere forskjellige viner og glass (akkurat som i en 
vinklubb!). Etter manges mening kan både røde og 
hvite viner utvikle seg ved lufting. Unge aromatiske 
kvalitetsviner som har godt av lufting. Disse kan ofte 
være lukket når flasken åpnes. Pappvin har alt fått 
den luften den har godt av gjennom plastikken, så 
den slipper man å dekantere.

De fleste mener nok at Champagne ikke bør luftes, 
siden boblene forsvinner raskere og man ender  
opp med en «flat» Champagne. Noen mener at  
siden Champagneprosessen er litt reduktiv og at  
Chardonnay-druen også er det så vil ung champagne 
ha godt av litt lufting. De mener det er for mye bobler 
i den og henviser til at representanter for Veuve 
Clicquot alltid dekanterer sin demi sec for å dempe 
musseringen.

Hvilke viner skal vi så dekantere? Her er det også stor 
uenighet. Noen foretrekker eksempelvis å dekantere 
Cabernet Sauvignon, Champagne, Chardonnay,  
Sauternes/Barsac, Pinot Noir, Nebbiolo og Syrah. 

Andre dekanterer bare gammel vin. Noen dekanterer 
alle viner uansett stil, drue eller alder. Selv dekant-
erer og lufter jeg bare unge tanninrike viner. Luft-
eksponeringen mykgjør tanninene i vinen. Gamle 
viner dekanterer jeg for å fjerne bunnfallet hvis det 
er noe og serverer så snart som mulig. Gamle viner 
som trygt kan dekanteres er Madeira, Tawny portvin 
og Oloroso sherry. Disse har allerede gjennomgått en 
oksidativ framstillingsprosess (se annen artikkel) og 
tåler derfor mye lufting selv om de er gamle. 

Hvor lang tid før servering skal man dekantere?  
Igjen stor uenighet. For unge tanninrike viner pleier 
jeg å dekantere disse 2-3 timer før servering, fjerne 
med en dobbeltdekantering. Jeg liker å servere fra 
originalflasken. Noen sverger til langvarig dekanter-
ing 6, 8, 10 eller til og med 12-16 timer. Etter min 
mening kan dette drepe vinens særegne aromaer.  
Jeg synes det da er bedre og la vinen utvikle seg 
videre i glasset. Hvis du har luftet for mye har du 
kanskje fjernet noe vesentlig fra vinen som ikke kan 
bringes tilbake. Du har effektivt «drept vinen».

En av Norges fremste vinkjennere, Robert Lie,  
(daglig leder på Bagatelle, mangeårig norgesmester 
for vinkelnere og eneste nordmann som har vunnet 
EM) er skeptisk til overdreven lufting av vin. Han 
mener at viner sjelden har noe positivt å hente utover 
et par timer i karaffel. Han støtter seg blant annet  
til den anerkjente ønologen Dr. Emile Peynaud som 
mener at vin ikke bør luftes lenge. Dette støttes også av 
en test utført av Dr. Ronald Jackson (forfatter av boken 
«Wine Science»). Han skriver i en artikkel at resultatene 
tydelig viste at vinen tapte viktige aroma komponenter 
som ethyl, estere(fruktighet) og terpener(florale  
aromaer) ved lengre kontakt med oksygen.

Prøv dere fram! En metode er å dekantere en av to 
flasker tanninrik god ung vin i 2-3 timer. Fyll deretter 
to glass, et glass fra hver flaske. Smak gjennom den 
neste halvtimen og noter deg hva som skjer. Lykke til!

artikkEl



5

r ed u k t i v v i l s i  at v i n en  har vært utsatt for lite oksygen under fremstillings-
prosessen. Hensikten med reduktiv vinproduksjon er å oppnå maksimal friskhet 
og  fruktighet. Produksjonsteknikken har blitt mer og mer populær etter som 
forbrukerne har ønsket friske og fruktige viner. 

Dette oppnår produsentene ved å minimere tilgangen til oksygen under  
produksjonen. Vinen produseres gjerne i lukkede ståltanker og enkelte legger  
også et teppe av tyngre gass på toppen av vinen for å hindre oksygentilførsel.

Av og til kan du kjenne at en vin er reduktiv når du smaker den rett fra flasken. 
Det kan være et lite hint av råtne egg, gummi, påtent fyrstikk eller til og med 
kloakk. Dette er hydrogensulfid og mercaptaner som oppstår ved reduksjon. 
Hvis det bare er et hint vil dekantering eller bare å virvle vinen rundt i glasset 
noen ganger tilføre oksygen og under kan du finne den nydeligste vin! Her er i 
hvert fall alle enige – dekantering har noe for seg. 

Når en produsent føler han har vært for hard på den reduktive siden tyr de til 
racking. Det vil si at de heller vinen fra en kontainer til en annen – kanskje flere 
ganger for å fjerne de reduktive tonene. 

Hva vil dEt si at  
En vin Er rEdUktiv?

Bjørn J. Hermansen

÷
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2 4 . o k t o b e r  få r  v i  s p e n n e d e  b e s ø k .  Da kommer vokalisten i et av verdens mest kjente Black 
Metal-band; Satyricon. Men det er ikke musikken vi er interessert denne gang. Sigurd Wongraven er 
nemlig en av Norges mest spennende vinpersonligheter. Det begynte med at Sigurd og tromme-
slageren i bandet fikk inn fine gode viner på bandets «rider» (dvs den listen konsertarrangører må 
følge for å gi bandet det de trenger «backstage») Nå har han ved siden av konserter verden rundt tatt 
vinutdannelse, reiser stadig til Italia og blander og smaker seg fram til sine egne viner og har pt 4 
forskjellige viner i listene på Polet. Og dette er en «kjendis» som går etter kvalitet – ikke bare bruker 
sitt navn for å tjene penger.

Mer om dette kommer i neste nummer av Vinbonden…
I mellomtiden kan dere smake en av vinene hans som finnes på polet i Ås!

dEr black mEtal møtEr rød fløyEl

oktobEr
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vin-qUiz
1.  Hvilken dal i Libanon er veldig kjent  
for sine viner?
a. Margaret Valley
b. Napa Valley
c. Bekaa Valley
d. Shiraz Valley

2. Denne dalen (se spørsmål 1), er det  
beste vinområdet i Libanon fordi…
a. Den ligger på 1000 m.o.h. 
b. Den er frost- og sykdomsfri
c. Den har gode somrer og våte vintrer
d. Den har en gjennomsnitts temperatur  
 på 25 grader
e. e. a, b, c, og d

3. Libanesiske vinprodusenter har ofte et 
fransk navn på etiketten fordi...
a. vinprodusenter i Frankrike har  
 samarbeidet med produsenter i Libanon.
b. landet har gjennom mange år vært under  
 sterk fransk innflytelse.
c. landets ledende vinprodusenter har  
 sine utdannelser fra Frankrike.
d. a, b og c

h va  v e t  d u  o m  v i n e r  f r a  l i b a n o n ?  Her er noen 
spørsmål for å hjelpe deg å bli bedre forberedt til vinkvelden. 
Gled dere å lære enda mer om disse spennende viner fra  
Libanon! Send svar til judith.meadow@gmail.com.

4. Under borgerkrigen mellom 1975–1990…
a. ble all vinproduksjon stanset
b. ble noen avlingerne stoppet av  
 kontrollposter.
c. ble eksport av vin umulig.

5. Hvilken franske røde druetyper er brukt  
i viner fra Libanon? 
a. Cabernet Franc og Merlot
b. Cabernet Savignon og Pinot Noir
c. Cabernet Savignon, Merlot, Grenache  
 og Syrah

6. Druetypen Obaideh er unik til Libanon og 
det er sagt at det er forfaren til hvilken druetype?
a. Savignon Blanc
b. Chardonnay
c. Riesling

7. Hviken vinkjenner skrev at en vin fra Chateau 
Musar var «fullstappet av sviske, daddel, varmt 
kjønn og kamelsvette i lukten; som en dampende 
harem i heten»?
a. Oz Clarke
b. Hugh Johnson
c. Geir Salvesen

qUiz
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v i  h a r  h at t  n o e n  t i l f e l l e r  av  medlemmer som har meldt seg på et møte, 
betalt og så meldt seg av igjen. Vi må innskjerpe at etter at fristen har gått ut får man 
ikke pengene i retur dersom man ikke kan være med allikevel. Vi bestiller vin når  
fristen går ut og da er kostnadene alt påløpt.

PåmEldingEr og avmEldingEr

informasjon



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

28.08.13

Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid
Granheimlia 39
1430 Ås

Møteavgift 12.09.13

KUN FOR MEDLEMMER

Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid 
Granheimlia 39 
1430 Ås

Møteavgift 12. september 2013 
Tid og sted: kl 19:00, Seniorsenteret  
Betal i tide – så sparer du noen for ekstra arbeid!

OBS: Husk glass!!! 
OBS: Husk å fylle inn rett beløp på girodelen nedenfor 
Kr. 150,- per person

Ås, 19.08.13 
Forfallsdato 28.08.13
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