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vin
Fårikålvin! 

Fårikål ble kåret til Norges nasjonalrett både i 1972 og 2014, men er retten norsk? Mye 
tyder på at opphavet kommer sørfra, nærmere bestemt Danmark. Ordet får er 

opprinnelig dansk, og fins ikke i norske dialekter. Kål kom til Norge på 1600-tallet, men 
ble først vanlig hos folk flest for omtrent hundre år siden. Ferskt sauekjøtt ble også 

sent utbredt. Det ble vanligvis speket eller røkt. Lignende retter med sauekjøtt, kål og 
eventuelt andre grønnsaker finner man i mange land. For noen år tilbake fortalte Helge 
Pedersen i Olivenreiser meg at han hadde med suksess servert fårikål til sine baskiske 

venner. De fortalte at dette var svært likt deres hjemlige variant. Tradisjonelt er godt  
kildevann, eplemost, øl eller sider godt drikkefølge i mor Norge. Frisk og fruktig hvitvin 

fungerer flott, men vil du matche mer innkokt fårikål; gjerne på andre dagen,  
anbefaler jeg gjerne å trå til med noe rødt; den portugisiske rødvinen eller den 

italienske Barbera-vinen jeg har med i fårikåltesten i dag. I går var fårikålens dag.  
I dag fortsetter vi feiringen. Blir det feiring hele tre dager til ende?Mads 

Endresen

Velkommen til mat- og vinbloggen - www.madsogmettesvinverden.no

Nr 8043501 Paxis Arinto 2021 kr 104,90
Quinta da Fonte Bela, Lisboa, Portugal 
(Fins overalt i Telemark)
Hvitvin. Drue: Arinto. Ståltankmodnet 
kort tid. Alkohol: 11,5 prosent 
Sukker: 6 g/l Syre: 6,4 g/l
Lys grønn. Stilig litt avdempet aroma av 
nyvasket hud, pære, lime og blomster. 
Delikat og slank tørr til halvtørr 
saftig smak. Bra frisk og ren 
ettersmak.

Passer til: Jeg trodde den var for 
spinkel, men den er overraskende 
god til fårikål. Renheten og den 
lille fruktsødmen matcher. 
Ellers god til reker, salat eller kos. 
Temperatur: 10 grader.

Konklusjon: Så billig og så god! 
Knallkjøp! Drikkes nå.

Nr 33346801 Marqués de Riscal 
Rueda Superior 2021 kr 139,90
Marqués de Riscal, Rueda, 
Spania (Porsgrunn Down Town 
og Skien)
Hvitvin. Druer: 85 prosent 
Verdejo og 15 prosent Viura. 
Økologisk. Ståltankmodnet. 
Vegansk. 
Alkohol: 13 prosent 
Sukker: Under 3 g/l 
Syre: 5,6 g/l
Middels dyp grønngul. 
Pen aroma av pære, 
grønne plommer, blomster 
og mineraler. Middels 
fyldig tørr og saftig 
sitrus- og grønneplesmak 
med bra konsentrasjon. 
Ganske lang bittersyrlig 
ettersmak.

Passer til: Ren og pen og 
med mer trøkk, og går flott 
til fårikål. Funker også til 
skalldyr, lette fiskeretter og 
grønnsakretter eller kos. 
Temperatur: 10-12 grader.

Nr 10116301 Marqués de Nombrevilla 
Blanco 2021 kr 119,90
Bodegas San Alajandro, Calatayud, 
Spania (Fins de fleste steder i Telemark)
Hvitvin. Drue: Viura fra høyslettevin-
marker 600-800 meter over havet. 
Ståltankmodnet. Alkohol: 13 prosent 
Sukker: Under 3 g/l Syre: 5,4 g/l
Lys grønn., Pen aroma av hvit 
fersken, grapefrukt og blomster-
krydder. Krydret tørr aprikossmak 
med ganske lang krydret og litt 
grapefruktsyrlig ettersmak.

Passer til: Bacalao, asiatiske 
retter, lyst kjøtt, grønnsakretter, 
men for krydret og domineren-
de til fårikål. God til kos. 
Temperatur: 10 grader.

Konklusjon: Begge er meget 
bra kjøp.  Marqués Riscal koster 
mer, og smaker saftigere og 
mer. Marqués de Nombrevilla er 
utvilsomt god i sin krydrete stil. 
Smak og behag. 
Begge drikkes nå.

Nr 1373701 Vajra Barbera d’Alba 2021 kr 225
G.D. Vajra, Piemonte, Italia (Fins nesten overalt i Telemark)
Rødvin. Drue: Økologisk Barbera. Modning i nye 
franske eikefat for 25 prosent av vinen, resten i ståltank. 
Alkohol: 14,5 prosent Sukker: Under 3 g/l Syre: 6,3 g/l
Dyp blårød. Tiltalende aroma av kirsebær, blå plomme, 
blomster, lakris og lær. Middels fyldig saftig ren 
morellfruktighet med flott sødmesyrebalanse. 
Lang silkemyk ettersmak.

Passer til: Den satt som støpt til fårikål på andre 
dagen, men finfin til andre retter av småfe, storfe, 
lyst kjøtt eller grønt er skjønt, faste oster eller kos. 
Temperatur: 16 grader.

Konklusjon: Barbera blir ikke bedre! 
Knallkjøp! Drikkeklar, kan lagres opptil 3 år.

Nr 9928901 Casa Ferreirinha Vinha Grande 2019 kr 159,90
Sogrape, Douro, Portugal (Fins de fleste steder i Telemark)
Rødvin. Druer: 40 prosent Touriga Franca, 25 prosent 
Touriga Nacional, 25 prosent Tinta Roriz, 10 prosent Tinta 
Barroca. 12-18 måneder eikefatmodning. 
Alkohol: 14 prosent Sukker: Under 3 g/l Syre: 4,8 g/l

Dyp blårød. Herlig sødmefylt aroma av modne bjørne-
bær, svisker, pepper, sjokolade og lakris. Fyldig saftig 

skogsbærsmak pakket inn i et samspill mellom passe 
barske garvestoffer og sensuell sødme helt ut i den 
lange ettersmaken.

Passer til: Den satt godt til innkokt fårikål, 
men vil heller ikke gjøre skam på andre sau- 
eller lammeretter, en oksebiff, fuglevilt, hare, 
kanin, faste oster eller kos. Temperatur: 16-18 grader.

Konklusjon: Fullkommen Douro-vin. 
Knallkjøp! Drikkeklar, kan lagres opptil 5 år.
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