VINBONDEN

4/2012, 18. årgang

Redaktør til Vinbonden

Ivar Berge har desverre måtte si fra seg vervet som
redaktør av Vinbonden. Forløpig «mekker» styret
dette selv, men det er ingen god løsning for
fremtiden.Vi håper derfor at en av medlemmene
eller kanskje en redaksjonskomité kunne tenke
seg å trå til for å være med og videreutvikle
bladet og websiden vår.
Si fra til Bjørn: 934 05 507

Klikk her for

møte med en hel
liten vinverden

giro for
møteavgift
25/10

Vi gleder oss til oktobermøtet hvor vår egen
Torbjørn Skjellum kommer for å gi oss en god
innføring i et av de vinområdene han har fulgt i
mange år – det østerriske. p Les mer her

på vinkurs i london
Bjørn Hermansen har vært på Vinkurs i
London av alle steder. p Les mer her

forslag til møter!

Vi vet at vi har kunnskapsrike medlemmer,
og nå vil vi gjerne ha litt hjelp. Har noen et
tema de kan tenke seg å presentere, noe mer
de vil lære om, eller et forslag til en spennende
foredragsholder, så tips oss! Send noen ord til
post@aasvinklubb.net

konkurranse
test dine kunnskaper
og vinn en flaske vin

program
25/10-12
Møte med en hel liten vinverden
		med Torbjørn Skjellum
6/12-12
Julemøte med champagnesmaking
		med Mai Tjemsland
10/01-13
Kvalitetsfaktorene i Piemonte- og
		Rhône-vinene med Geir Salvesen
Vi jobber fremdeles med vinterens program. Vi kommer
tilbake så fort vi vet noe. Først på websiden, deretter i
inkallingen til julemøtet.

Møte med en hel liten vinverden
Torbjørn Skjellum

J

eg tror det var i 1995. Jeg stod noe forvirret utenfor
de tunge portdørene til Weingut Juris i familien
Stiegelmars eie. Jeg hadde kjørt en snau halvtime fra
Wiens flyplass, Schwechat, til Østerrikes største vinlandsby, Gols ved Neusiedlersee, sørøst for hovedstaden.
Dørene går opp. Ut kommer smilende mennesker med
vinkasser i armene. En eldre, vakker kvinne oppdager
meg og spør: «Möchten Sie kosten, mein Herr?»
Jeg skjønner at ”kosten” betyr smake og sier ja, takk.
Sekunder senere har hun ført meg inn i familiens
stuer. Hun byr på fingermat og vin. Junior Axel dukker opp. Han viser meg rundt i vinkjelleren, tydelig
stolt over sine nye barriques. Han gir meg noen smaksprøver fra fat. Blauburgunder, sier han. Jaha, tenker
jeg, de har sine egne vinnavn. Jeg forsøker å se ut som
jeg forstår hvor god denne vinen kan bli.
Dagen etter satt jeg alene på det store og rustikt
elegante kjøkkenet til familien Opitz i Illmitz. Willi
Opitz hadde hilst på meg som om jeg var en gammel
venn, men så bedt seg unnskyldt og gått. Så returnerte
han og bød meg på Goldackerl med Blue Castello
til. Om kvelden kom en vinjournalist fra Wien. Vi tre
satt sammen og smakte 16 forskjellige viner. Du tror
kanskje jeg ikke hang helt med! Du har rett.

kone) har besøkt verdenskjente produsenter i andre land og verdensdeler og ofte blitt mottatt av en
kundekonsulent i glinsende showrooms. Naturligvis
har jeg også opplevd mer personlig service, men ikke i
noe annet land er jeg alltid blitt mottatt av vinbonden
selv eller hans/hennes nære familie. Sant nok, personlig service er en dyd av nødvendighet, for østerrikske
vinprodusenter er som regel små og har ikke råd til
spesiell PR. Noen har greid å bygge moderne lokaler,
men de fleste har beskjedne representasjonsrom med
personlig og hyggelig atmosfære. Naturligvis kan slik
service bedøve vurderingsevnen, men etter så mange
års interesse tror jeg knapt jeg tar feil. Østerriksk vin
er verdt også din interesse. Möchten Sie kosten, meine
Damen und Herren?

Så bar det videre til Apetlon og familien Velich.
Senior tok imot, en yrkesbror. Han jobbet i skoleadministrasjonen i Burgenland. Han tok meg med ned
i villaens beskjedne kjeller. Der vanket det prøver på
Chardonnay-vinen Tiglat og en TBA-Welschriesling.
Senere er mangt blitt forandret hos Velich-familien,
som i dag regnes som en absolutt topp-produsent.
For meg ble disse tre besøkene de første i en lang
rekke besøk hos vinbønder i Østerrike. Jeg (og min
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Møte med en hel liten vinverden

Merknader til teksten
Gols-Illmitz- Apetlon: Vinlandsbyer i Neusiedlersee, Klosterneuburg er en landsby og et benediktinerksørøst for Wien
loster I Wagram, vest for Wien. Kjent vinskole.
Blauburgunder (østerriksk) = Spätburgunder (tysk)=
Pinot noir (fransk)
Goldackerl, en Beerenauslese fra Willi Opitz
TBA = Trockenbeerenauslese

DAC: Districtus Austriae controllatus: Kontrollert
østerriksk vindistrikt, jfr. for eksempel italiensk DOC/
DOCG. System som definerer og kontrollerer regionaltypiske kvalitetsviner. Kan gjelde en eller flere
vintyper (druer) og flere nivåer (DAC- DAC-reserve)

Vinea Wachau Nobilis Districtus: Forening av vinWelschriesling. Drue, ikke i slekt med Rheinriesling. bønder i Wachau med egen klassifikasjonsskala:
Brukes mye i sørøstlige Østerrike. Kjent for mye syre, Steinfeder – Federspiel og Smaragd (fra lette til
derfor egnet til balanserte edelsøte viner.
kraftigere viner)
Andre ord/uttrykk
Ried(e): Vinmark

Heurigenkalender: Distriktsvis opplysning på nettet
om Heurigen (Buschenschanken) og når de har
ausg’steckt (er åpne)

Traube: (Drue)Drueklase
Lese, av lesen= høste, jfr. Spätlese, Auslese
Weinbau: Vingård, vindyrking, vinfirma
Winzer= Weinbauer = vinbonde, jfr. Winzerin om kvinnelige vinbønder. Østerrike har ganske mange kvinnelige
vinprodusenter, for eksempel Birgit Eichinger, Kamptal,
Petra Unger, Kremstal og Birgit Braunstein, Silvia Prieler
og Heidi Schröck i Neusiedlersee-Hügelland.
KMW= Klosterneuburger Mostwage. 1 KMW= 5
Oechsle (Tyskland)
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PÅ VINKURSavIBjørn
LONDON
Hermansen
L

ondon? Hvorfor
ikke i Italia eller Frankrike.
England er jo ikke kjent for sin vindyrking?
Nei det er nok tilfeldig og fordi jeg kjenner noen engelskmenn som
skulle på vinkurs hos en meget gammel og anerkjent vinhandel i
London at jeg slengte meg med. Siste året har jeg derfor vært på
2 heldags vinkurs hos Berry Bros & Rudd. En av de eldste og
største vinhandlene i London og leverandør til det engelske Hoff.
De omsetter årlig vin for 2.7 milliarder kroner. Deres vinkjellere
under Londons gater er verdt et besøk i seg selv. For ikke å snakke
om butikken som vel nesten har stått som den er siden den åpnet
i1698. Det er historie i veggene her. Berry Bros & Rudd har vært
hovedleverandør til det engelske kongehuset siden George III og
har hatt kunder som Lord Byron, William Pitt og Aga Khan.
Etter at England fikk konger og dronninger fra Frankrike og Spania
for mange hundre år siden og det faktum at engelsmenn reiste mye
som sjøfartsnasjon og empiriebyggere har vinimporten og konsumet
av vin i England vært stort. Derfor kan de mye om vin også i dag.
Det første kurset jeg var på i fjor høst var: «A One Day Introductory
wine school.» Kurset ble holdt i det de kaller Napoleon-kjelleren
under Londons gater. Her holdt Napoleon III som senere grunnla
«Deuxième Empire» i 1851 sine hemmelige politiske møter. Han var
en god venn av George Berry og fikk bruke kjellerne der.
Vi begynte med å trene på smaksteknikker. Deretter gikk vi over til
å lære om og prøve å lukte og smake karakteristikaene til Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Tempranillo, Syrah, Cabernet
Sauvignon and Merlot. Vi skulle lære å kjenne distinkte forskjeller
på eksempelvis Pouilly-Fumé og Pouilly-Fuissé eller kunne beskrive
forskjellene på left bank Bordeaux versus right bank Bordeaux. Vi
fikk også en forståelse for sydlig varme, syre og alkoholinnhold i
forskjell fra nordligere kjøligere klima. Og forskjellene på «den nye
verden» og den «gamle verden.»
Og så var det dette med spyttingen da… Jeg må ærlig inrømme at
det er jeg ikke så god til. Derfor ikke så lett å følge med, men mye
god vin ble servert og til slutt en Château d’Yquem! Fantastisk og
verdt hele turen.
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PÅ VINKURS I LONDON
Vi smakte oss gjennom følgende viner:
Berrys’ United Kingdom Cuvée Champagne, Grand Cru, Mailly
2010 Dog Point Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand
2010 Pouilly-Fumé, Coteaux Les Cornets, Alain Cailbourdin,
Loire, France
2010 Pouilly-Fuissé, Solutré, Vieilles Vignes, Domaine des Gerbeaux
2009 Chardonnay, Russian River, David Ramey, California, USA
2006 Clos de Vougeot, Grand Cru, Sylvain Loichet, Burgundy, France
2010 Felton Road Bannockburn Pinot Noir, Central Otago,
New Zealand
2006 Côte-Rôtie ‘Les Essartailles’, Northern Rhône, France
2008 Elderton Command Shiraz, Barossa Valley, South Australia
2005 Finca Allende, Rioja, Spain
1998 Gran Reserva 904, La Rioja Alta, Rioja 			
2002 Ch. Grand-Puy Lacoste, 5ème Cru Classé, Pauillac, Bordeaux
2001 Ch. L’Evangile, Pomerol, Bordeaux, France
2007 Ch. d’Yquem, 1er Cru Classé Supérieur, Sauternes,
Bordeaux, France
Deretter inn i en tilstøtende gammel kjeller hvor de har innredet en restaurant av meget høy klasse.
Her ble vi servert en 4 retters meget sen lunch etter norsk standard. Vi skulle nå smake 7 av de samme vinene
sammen med mat. Hva var forskjellen og hvorfor. Meget interessant!
Jeg passet jo også på å kjøpe med hjem litt til kjelleren av årganger vi ikke får på polet så ofte. I det hele tatt en
stor opplevelse og en god grunn til at det ikke skulle gå mer enn et halvt år før jeg meldte meg på et nytt kurs
der. Denne gangen Burgundy!
Men det får vi komme tilbake til en annen gang.

KONKURRANSE
1. Hvilken drue er Madiran mest kjent for?
a. Malbec b. Tannat c. Mourvedre

4. Hviket vinland har kontrollbetegnelsen DAC?
a. Østerrike b. Argentina c. Bulgaria

2. Hvor dyrkes druen Monica?
a. Sicilia b. Sardinia c. Korsika

Send svarene på epost til post@aasvinklubb.net
innen 1. oktober. Blant de riktige svarene trekkes
det ut en vinner som får en vinoverrskelse på
neste møte.

3. Hvorfor tilsettes svovel i vinen?
a. Klarere farge
b. Få vekk bitter smak
c. Hindre oksidasjon
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Ås Vinklubb
v/kasserer Linda G Hjeljord
Høgskoleveien 17
1430 Ås

Ås, 20.08.12
Forfallsdato 01.10.12

Møteavgift 25. Oktober 2012
Tid og sted: kl 19:00, seniorsenteret Ås kulturhus
Møte med en hel liten vinverden v/ Torbjørn Skjellum
Betal i tide – så sparer du noen for ekstra arbeid!
OBS: Husk glass!!!
OBS: Husk å fylle inn rett beløp på girodelen nedenfor

Kvittering
Innbetalt til konto

0530.50.45588

Beløp

Betalerens kontonummer

Betalingsinformasjon

Møteavgift 25.10.12

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Betalingsfrist

01.10.12

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

KUN FOR MEDLEMMER
Belast
konto

Kundeidentifikasjon (KID)

Blankettnummer

Kvittering
tilbake

Kroner

150

Øre

00

Til konto

0530.50.45588

Blankettnummer

