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Månedsbrev januar 2014 

2. Januar 

Møtefri 

Referat fra møte torsdag 9. Januar 

Bhutan – Brutto nasjonal lykke, v/Tormod Pettersen 

Referat fra møte torsdag 16. Januar 

Egoforedrag, v/ Linde Bratterud og Tore Johnsen. 

Referat fra møte Torsdag 23. januar 

President Gro ønsket alle velkommen til dagenes møte.                                                                                   

Tre gjester ble ønsket spesielt velkommen: Bjørg Austerheim, vår utvekslingsstudent Kerry og dagens 

foredragsholder Kristin Sørhaug. 

Følgende ble gratulert med fødselsdager i nærmeste framtid: Michael Onsrud, John Sverre F. Dahl, 

Einar Koren, Vidar Årvold og Arne Karlsen. 

Av rotarystoff fikk vi informasjon om: 1) Skriv fra DNB om støtte til lokale prosjekter. 2) Styrets ønske 

om å få i gang 3-minutt igjen og oppfordring til skrive seg på liste. 

Deretter ga presidenten ordet til Kristin Sørhaug, som hadde dagens hovedprogram med tittelen 

”Aroma og smak – mat og vin”. Kristin presenterte kort seg selv: Har arbeidet i Vinmonopolet siden 

2007, tatt sin fagopplæring i bedriften og jobber nå i avdelingen på Stokke.                                                            

Ledsaget av power-point –presentasjon redegjorde hun først for begrepene aroma og smak.           

Når det gjelder vinens aroma er det mange faktorer som teller bl.a. druens egenskaper, jordsmonn 

og klima. Smak er en av våre viktigste sanser og man regner med 5 grunnsanser: søtt, salt, surt, 



bittert og umami. Kristin hadde med seg eksempler på ulike smaker som ble delt ut og prøvd av 

møtedeltakerne.                                                                                                                                                 

Etter dette gikk Kristin over til å snakke om mat og vin. Hun redegjorde for et klassisk oppsett av et 

måltid med aperitif, forrett, hovedrett og dessert og hvordan man setter vin til de ulike retter. Hun 

viste eksempel på teoretiske øvelser som man bruker i bransjen der man setter vin til ulike matretter. 

Særlig interessant var det  å høre hvordan hun resonerte seg fram. Et viktig poeng er harmoni 

mellom mat og vin, ingen av delene bør dominere. Ved testing jobbes det med harmoni, samspill og 

grunnsmaker slik at man oppnår balanserte aromaer, forklarte Kristin. Videre viste hun en liste med 

kombinasjoner av matretter og vin som ofte er vellykket.                                                                     

Mange spørsmål ble reist underveis bl.a. om lagring av vin, vindistrikter og pappviner og gode svar 

ble gitt. 

Avslutningsvis takket presidenten for et interessant og morsomt foredrag og ikke minst godt 

visualisert. Kristin ble som takk overrakt ”Turboka”.  Til slutt minnet Gro om neste ukes torskeaften 

og peismøtet som følger deretter 

Referent  

Bjørn Erik Eriksen 

 

Torsdag 30. januar 

Torskeaften gjennomført i tradisjonell stil på Nestor i Melsomvik.  

Kameratskapskomiteen, denne gang ledet av Roar Antonsen, sørget for et meget hyggelig 

arrangement.  


