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OM Å ”DRIKKE ETIKETTEN” – OG Å LUKTE PÅ KORKEN 

Mange kjenner til Pavlovs hunder. I det mest kjente av hans eksperimenter lot denne russiske vitenskapspioneren en rekke 
forsøkshunder konsekvent høre klokkeringing før han foret dem. Resultatet ble at hundene fikk økt spyttutsondring så snart 
de hørte klokkelyden, de visste – eller trodde de visste – hva som kom. 

Ofte kan man høre folk bruke de mest malende superlativer om sin uåpnede vinflaske, særlig hvis den har en anerkjent 
påskrift. Det kan være et distrikt, en region, eller en årgang. Står det i tillegg Grand Cru classé eller Gran Reserva, begynner 
ofte enda flere – ikke ulikt Pavlovs hunder – formelig å sikle foran flasken. Og suggererer seg selv så kraftig at de mener seg å 
ha en fantastisk smaksopplevelse. Hvis dette gjør disse menneskene lykkelige, er det ikke min oppgave å ødelegge illusjonen 
for dem. Men ønsker man å kunne vurdere en vin skikkelig, må man ikke la seg blende av slikt.

Rett nok; store og anerkjente viner fører for det  
meste til store smaksopplevelser. Likevel, når du åpner  
en hvilken som helst flaske vin, av kjent eller ukjent merke og 
årgang, vil jeg anbefale deg å legge fra deg dine erfaringer, din 
kunnskap, dine fordommer (alle har vi noen!) – og smake vinen 
på en ren og nesten jomfruelig måte. Målet med dette? Å klare 
å være mest mulig objektiv når du ønsker å vurdere din vin, 
både fordi og på tross av at smak og behag i utgangspunktet er 
så subjektivt.

Mange lukter på korken for å finne ut av vinen, men min 
mening er at en vinkork bare skal lukte kork med en anelse vinduft. Korken skal derimot ikke avsette smak i vinen. For å 
oppdage korklukt eller -smak, skal du sjekke selve vinen, skjenket i et glass. Korksmak i vin er dessverre en utbredt veder-
styggelighet, og det er vanlig å anta at ca. åtte prosent av de fleste flaskeviner med naturkork har korksmak – ca. en flaske i 
hver kasse med tolv flasker – for flasker med Grands Crus fra Bordeaux er forholdet ca. én av 40. Les mer om korkproblema-
tikk under i avsnittet ”Korksmak og -duft i vin” på side 95. 

Dette kommer i tillegg til et økologisk problem, nemlig at verdens korkproduksjon ikke dekker etterspørselen. Derfor  
er det bra at vin som ikke er laget for å eldes, men som skal konsumeres ganske snart (mens den ennå har sin friskhet, sin 
ungdommelige karakter) selges på flasker med skrukork eller gummikork, eller i kartong (”bag in box”).

Til deg som plages av at disse moderne oppfinnelsene ikke er spesielt estetiske eller romantiske, har jeg følgende råd: 
Server denne vinen i en karaffel, den ser mye bedre ut på et bord – både med og uten levende lys – enn en flaske. Men dette 
er igjen, på lik måte som vin, rent subjektivt! 

En flaskehals i korken

• Visste du at et korktre må bli 25 år før det kan høstes? (Da kan 

 man høste ca. 100 kilo råkork – som gir ca. 10 000 korker, og 

 senere samme mengde hvert tiende år.) Og at verdens korktre-

bestand er svært begrenset og at korktrær ikke lever ikke lenger  

enn 120 år?  

Tenk på det neste gang du åpner en flaske – det fikk meg til å bli 

mer positiv til andre korkalternativer.

• De eneste råkorkproduserende land i verden finnes rundt  

Middelhavet. Portugal, Spania, Marokko og Algerie produserer  

klart mest. De andre – Italia, Frankrike og Tunisia – ligger langt  

etter. Middelhavslandene klarer ikke på langt nær å dekke  

verdens økende behov for kork. 


