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Denne uken har jeg tatt påmeg
en reell utfordring, i hvert fall
formeg! Jeg skal finne prøve å
finne tre røde viner under

150,- kroner på polet.

■ Som jeg tidligere har skrevet så er det
veldig vanskelig å finne god kvalitet i
denne prisklassen. Ikke nødvendigvis
fordi det ikke finnes, men fordi det
finnes såmye dårlig å gå seg bort i.
Dette er som jeg tidligere har nevnt

viner som koster 10-30 kroner der de
kommer fra, men grunnet svært høye
alkoholavgifter og transport blir mye
dyrere på polet. Viner som koster 50
kronermer, vi ha de samme avgiftene
og det gjør at vinprodusenten har den
samme summen å bruke på omsorg i
vinmarkene og kvalitet per flaske.
Dyrere betyr ikke alltid heller bedre,

og det er nettopp dette som gjør det
vanskelig å navigere i vinjungelen. Et
tips for å finne fram er å lese vinspalter
og anmeldelser, og ikkeminst spørre
om hjelp på polet.
Drikkmindre, oftere og bedre sier

mange vineksperter, dette er jeg til en
viss grad enig i, men allikevel er det
mange anledninger hvorman kanskje
må tenke litt på økonomien også. For
eksempel hvisman skal spandere på
mange eller når strømregninga har blitt
for dyr.
Her er i hvert fall tre gode viner som

jeg virkelig syns gir valuta for pengene.
Like gode i sofaen på en fredagskveld
som til en godmiddag.

Casamatta Rosso 2020
Varenummer: 5905001
Pris: 144,90-

■ Bibi Graetz lager fantastiske viner i
Toscana. Han har kultstatus i Toscana,
og har hytte i Norge, fordi han har norsk
mor. Casamatta betyr gal i hodet, og
ikke vet jeg om det refererer til ham
eller til vinen.
Godt er det uansett, spesielt til prisen.

Vinen er på enmåte rik og lett på
samme tid.
Lukter avmørke, røde og søte bær og

litt krydder. Friskmed god fruktighet,
flott syre og lette tanniner.
Veldig god alene, men kan også passe

godt til sesongens lam. Prøv til Fårikål?

Saladini Pilastri Rosso Piceno
2020
Varenummer: 4446501
Pris: 132,00-

■ Saladini Pilastro er en økologisk
produsent i Marche i Italia. Marche
ligger på nord-østkysten av Italia og
deler AdriaterhavetmedHellas
En blend på Sangiovese ogMontepul-

ciano, en god og krydret høstvin.
Mørke bær, krydder og litt floral på

nesen. Smaker avmørke bær og lakris,
ikke altfor høy syre og fine lette
tanniner.
Igjen en vin som er god alene, men

vil funke til lettere kjøttrettermed svin
og kalv.

Adega de Penalva Dão Tinto
2019
Varenummer: 8346001
Bestillingsutvalg
Pris: 132,90-

■ I Dão i Portugal lages detmye god vin
som ofte ikke er altfor dyr. Det er kjent
som kanskje Portugals mest elegante
område for rødviner, med høytliggende
vinmarker.
Denne vinen er som de fleste andre

viner fra dette området en blanding av
lokale druetyper. I dette tilfellet,
Touriga Nacional, Tinta Roriz og Jaen.
Lukter av kirsebær og urter. Har en

fin fruktighet og syremed en tørr og
balansert avslutning.
En vin som går godt til lyst kjøtt,

gjernemed litt smak i tilbehøret. Også
god alene eller til en enkel pastarett.

Tre røde under 150 kroner

– Blir tatt g
Rustikt: Inne i den gamle Basarbygnin-
gen regjerer fortsatt den lune rustikke
innredningen, likt som da Kolonihagen
åpnet for noen år siden. Men transfor-
masjonen ser ut til å være i gang.

–Her ser det jo bemerkel-
sesverdig likt ut som før,
sier Hanna. – Ja det er
ikke helt ferdigemed å

bygge om ser det ut til, svarer Henriette.
Det er ikkemange dagene til de skal være
ute fra Matkvartalet, så det blir spennen-
de å se hvordan det blir her til slutt.

■ Restauranten har derimot fått sin egen
meny, og den er ganske rett fram. To
forretter, to hovedretter og to desserter,
pluss ost. Videre er det en pizzamenymed
en håndfull forskjellige pizzaer.
– Det var ikke akkurat verdens største

meny, men det gjør det jo enklere å velge,
mener Hanna.

■ Til forrett bestiller Hanna seg kamskjell
(179 kr) som kommermed en nydelig
fløyelsmyk blomkålpure, blomkålbiter,

reddik, og noen bitermed kjøtt, som er
akkurat nok salt til å kompensere for
eventuell bacon. Kamskjellene er perfekt
stekt, lune og varme.
– Åh, for en lett og deilig forrett, mener

Hanna. Den var ikke voldsom i verken
størrelse eller smak,men lett ogmyk. Den-
ne hadde en balanse selv Eskil Rønnings-
bakken hadde latt seg imponere av. Hanna
er ganske fornøyd.

■ Henriette bestiller seg gravet elg til
forrett (179 kr). Det er fem passe store
munnfuller med gravet elgkjøtt sammen
med grønnkål, syltet kantarell, og chips.
– Dette var helt utrolig godt, bemerker

Henriette raskt. – Jeg lurer på omdette også
er røkt. Det er supermørt, og de chipsene
på toppen ga det både knas og salt.
– Jeg var veldig spent på elgkjøttet, men

det var utroligmørt og smaksrikt. Hurra for

KRYDRET:Het pizza i avlangt format.

KAMSKJELL OG BLOMKÅL: Enutrolig lett

RØYE:Røyavar utrolig godt tilberedt,men noemanglet.

DESSERT: Fembitermednorske epler.Megagodt,
menteHenriette.


