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Jeg hørte en gang et radioprogram om Sigmund Freud, laget av en kvinne som i sin tid hadde vært pasient hos ham – en av 
hans yngste. Kvinnen fortalte at Freud hadde som teknikk å se sine pasienter rett i øynene på en så intens og varm måte at 
han klarte å få dem til å føle at de fantes – at de virkelig eksisterte: ”Han ga dem livet.” Jeg mener på ingen måte at man skal 
psykoanalysere en vin, men om man ser på den og skjønner at den finnes og har mye mer å fortelle oss enn bare hvordan den 
smaker, har vi kommet et godt stykke på vei til ”forståelse” av en vin; vi kan observere dens historie og bakgrunn, opprinnelse, 
alder, slekt og mye mer.

Men hvordan skal man kunne analysere en vin med øyet? Dette er en spennende prosess som begynner med la robe du 
vin – vinens kjole! (Som du kanskje allerede har skjønt, har jeg også ambisjoner om – i løpet av disse få sidene – å få deg til å 
bli flytende i fransk vinspråk!

•	 La robe du vin Vinens ”kjole”:  
 Avhengig av vinens konsistens bruker man i vinsmakersjargong ofte ulike kjole 
 typer for å beskrive dens tykkelse, glans, og gjennomskinnelighet; silke-, gala-,  
 kvelds-, sommer- og nattkjole, alt etter ”stoffets kvaliteter og egenskap.  
 Ta en god titt på vinen. Ta deg tid til å bli godt kjent med den før du absorberer  
 den. Se godt på dens farge, og – viktigst av alt – se godt på alle nyanser som  
 finnes i den. Hold vinglasset i stetten, og hold glasset mot en hvitest mulig  
 bakgrunn – dagslys er det beste. 

Boblende glad!
Et riktig champagneglass skal være både høyt og smalt slik at boblene og aromaene blir tatt godt vare på. Boblene er faktisk viktige i cham-

pagne, og man bruker gjerne en slags metafor for å beskrive effekten av champagnebobler i vårt hode. De ”setter seg under vår hjerne”, som 

plutselig blir lettere og løfter oss opp fra stedet på en deilig måte; jeg liker å karakterisere disse boblene som selveste sjelen i champagne! 

Ved Universitet i Surrey (England) ble det foretatt en studie, der tolv personer deltok. Seks av dem fikk servert frisk champagne i riktig glass, 

mens den andre halvdelen (stakkars) fikk servert champagne uten bobler. De som fikk servert frisk champagne, fikk en høyere promille enn 

de som fikk servert champagne uten bobler (nemlig henholdsvis 0,54 mot 0,39 i snitt etter 5 minutter og ytterligere henholdsvis 0,7 mot 0,58 

etter 40 minutter …)

Maître de chais (kjellermester) 

på Château Poujeaux.
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