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Vinklubben Vinens Tårer
i Grimstad, en vinhelg
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Vinklubben Vinens Tårer, Vinklubbhelg i Grimstad.
20 – 22 september 2019 i Terneveien hos Erik.
PIOT NOIR VINER, NYDELIG SJØ- OG GRILLMAT, LILLESAND BY DAY , HYGGELIG SELSKAP .
TO TOPPTURER I NÆROMRÅDET , SISTE ORDENTLIGE SOMMERHELGEN .
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Vinens Tårer drar sydover
5 av 8 karer og "Vinens Tårer" dro forventningsfulle ned til Erik og til det flotte huset i
Terneveien i Grimstad.
På vin-menyen stod "To vandrende Pinot Noir viner" + mange flere av samme druen.
Dessuten et utvalg av champagne og noen spennende drueprodukter fra andre siden
av Dammen. Helgen bød også på Sørlandsbrygget øl, trivelige utflukter, gode
samtaler og naturligvis masse hygge.

De som var med
Knut, Stein, Jan, Rolf og Eivind, kom alle tidlig ned på fredag. (Børre og Morten
hadde dessverre ikke mulighet til å være med denne helgen)
Erik hadde allerede gjort flaskebatteriet klart til inspeksjon og som fordrink ble det
servert kjølig lokalt øl fra HMBRSND (Homborsunds Bryggeri) på terrassen. Ved ankomst
var allerede vinglassene ferdig luftet, så da vinen senere ble åpnet og skjenket i var
vi alle klare - igjen.
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Helgens første meny
Som nevnt startet vi med forfriskende øl fra HBRSND bryggeri. Dernest disket Erik
opp med nydelig Parmaskinke, med et følge av melon og smaksatt med basilikumolje fra Nicolai Ellitsgaard. Til denne retten ble de to første champagnene servert.
(Ferrari og Henriot)
Til middag senere på kvelden ble det grillet store saftige kalvefilleter med dertil
tilhørende garnityr. Særdeles velsmakende og velbalansert i kjøttet, og filetene
hadde rett ut fått et perfekt møte med grillen. Vi nøt filetene med å tilsette
smaksorganene et utvalg av de medbrakte viner.
Lørdagens utflukt
På lørdag våknet vi til et nydelig sensommervær, med høysommer temperatur.
Etter en deilig frokost med, rundstykker som Knut hadde bakt, tok vi en utflukt til
Lillesand. Underveis ble det et lite pit-stop for å lade elbilen til Knut. Deretter en
rusletur i smågatene i Lillesand og på bryggen med et dertil nytt pit-stop, nå for å lade
oss selv. Det ble bestilt diverse kaffe: americano, espresso og café cortado. Dette
nøt vi i den stille hagen til ‘’Kafe Strandhaven’’. Og så, som prikken over i-sen, måtte
vi til ‘’Lillis’’ for å meske oss med den beste isen i Lillesand. For ikke å si i Norge.

To toppturer på flatmark
Å nei da ikke bare flatmark, vi gikk da opp noen bakker. Nå tilbake i Grimstad. Først
var det en liten bryggesleng, så forbi Nottos Pølsebu, uten å la oss friste. Deretter
opp på Binabben, Grimstads utsiktspunkt over byen, bryggen og innseilingen.
Fin utsikt.
Neste topp var kirkeparken, sjekk. Så bar det nedover til byen igjen, gjennom et
par trange smug og så, - der lå ‘Smag & Behag’ og innbød til en rast. Noen drakk øl,
andre champagne, noen lette etter mobilen sin, helt til solen gikk ned bak taket på
‘Damenes Magasin’.
Helgens andre meny
På kvelden serverte Erik en nydelig smørflyndre med kantarell og småpoteter.
Smaksorganene fikk kun korte avbrudd ved at vi smattende og høylytt roste måltidet
og småsmakte på vinene. Dette var godt. Som rødt, hvitt og boblende følge, ble det
de neste på listen.
Desserten bestod av en is-symfoni med et utvalg av friske bær og vaniljesaus.
Litt om vinene
Erik hadde valgt viner og annet drikke med omhu. Han satt vinhelgen i Pinot Noir sitt
navn. Men vi fikk også et møte med forskjellige viner og champagne fra mer ukjente
områder for oss, som England og Amerika. Sistnevnte land har Vinklubben et litt
anstrengt forhold til etter at vi år tilbake i tid hadde et møte med amerikanske
rødviner i følge med en «biffgryte» fra Meny Hønefoss, som hadde lurt en mengde
lever i gryten. Det var da vinklubben for første (og siste?) gang helte ut vin. Skal vi
virkelig få gåsehud og grøsse, sier vi «Blossom Rose og leverbiter». Ja ja, det var
den gang.
.
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To flotte soloppganger som ikke alle fikk se
Hos Erik er det rom for alle. Selv lå jeg på sofaen i loftstuen, selvvalgt av den enkle
grunn at der har jeg sovet tidligere og blitt vekket av silkemyke kjærlige solstråler fra
soloppgangen over havet i øst.
Like vakkert denne helgen, sjekk de bildene.

Oppsummert
Det ble mange hyggelige samtaler rundt bordet. Gode bedømmelser av vinene. Noen
nye Golden Statements. Og mye god og delikat mat. i Alt i alt en kjempeflott helg.
Vi vet hvordan vi skal ha det når vi skal ha det bra.
Så nå ser vi frem til neste treff og håper vi da blir fulltallig.

Mer om (noen av) vinene
1. Ferrari, laget på chamagnemetoden
Perlende, lett syrlig og sprek. Grunn ettersmak. Noe spredte bobler. Skarp duft, mot gammelt
gress. Litt rå.(til terassematen)
2. Henriot, Champagne
Duft av jord og vått gress. Spiss på tungen. Kraftig/sterk. Perlende dekket tungen. Myk over
det hele. Vigoriøs. Tar gjerne påfyll. Bobleskum i glasset som dempet seg raskt.(til
terassematen)
3. Kruger Rumpf Pinot Noir
Myk i lukten, litt fransk. Kort ettersmak. Ikke en typisk Pinot Noir. «Den var veldig god, men
ga meg ikke no. Borte på et blunk»(til smørflyndren)
4. Meinklang Rose
Mykt anslag uten snerp. Tyggis smak. Ingen utpreget duft
5. Chablis Premier Crue 2016
Nydelig. Myk start. Vannaktig følelse i munnen.Beste hvite vin i dag. Kjøp!!
6. Johan 2016
Markant duft. Lekkert «parfymert» Minnet litt om elplejuice, aprikos, pære
7. Cote de Jura 2015
Honningfarget kant. Floral duft. Honningblomst med et ørlite snev av nylagt asfalt i
innkjørslen. Asparges. Lang ettersmak. Smaken som lukten: Myk og rund.
8. Shelly Bay, Chardonnay. 2017 (New Zealand)
Gul i fargen, noe lys. Duft som mild tåfis.Smørsmal som i Tine Meierismør. Fulgte midten av
tungen og så rett ned.
9. Bride Valley 2014 (England) Musserende.
Bra den her. Små bobler. Grei – Veldig god – Overraskende god. Mykere en prosecco. Bittelitt
tam. Et godt alternativ. Manglet PUFF.
10. Henriot Champagne
Små ikke sentrerte bobler. Litt skarp, men ikke for mye. Grønn smak. Mer spennende enn
Bride Valley. Syrlig epler.
11. CLINE Pinot Noir
Mørk blå urbane bær. Undersmaken lå lavt. Som fløte sammen med kjøttet. Rund ettersmak.
Harmonisk. Noe krydret. Innslag av vanilje. Som papir-beige papir.
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12. Joseph Faiveley. Pinot Noir Bourgugne 2016
Liten klar kant. Duftet bær og litt skarp i nesen. Myk og fruktig i smaken. Tørr i ganen.
Forholdsvis lang ettersmak.
13. Merarey Ciostonnerre
Nydelig til kalvefilleten. Nydelig til norske oster. Litt sitrus. Aprikos. Orange i fargen. Ikke
overmoden kirsebær. Kvae. Sminkeserviett. Duftet jul, men ikke julebakst.

Sjekk nedenfor, der finner du bildene
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Bilder

Noen av godsakene som
ventet oss

Liten kafferast i Lillesand
(nei - du ser ikke en liten schnaps,
det er en espresso)

Bryggesleng i Grimstad
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Vi passerte NOTTOS KIOSK
uten å la oss friste

Topptur en endte høyt
over Grimstads brygger

Da var vi trygt nede igjen
og da bar det rett på bar
Til Smak&Behag for å leske
tørre struper

Væskebutikken med de
edle varene (øl) fra
HMBRSND bryggeri
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Det er vakkert når solen står opp og du har øynene åpne

Samme tid samme sted, ny dag, men like vakkert
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