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Napa Valley med dansk far-datter-islæt

Kort om
MAD OG DRIKKE

Ugens udvalgte
vine er fra
Californien.
To af dem har
dansk signatur
fra it-topchef
Klaus Østermann

VINSEMINAR
PÅ HELENEKILDE
BADEHOTEL
Du kan blive klogere på biodynamisk vin, naturvin og den globale opvarmnings indflydelse på
vinverdenen ved et arrangement
på Helenekilde Badehotel med
middag og gode vine samt mulighed for overnatning. Arrangøren
er Vinslottet i Greve, der er en
meget bedre vinhandel, end navnet lyder som. helenkilde.com
OT

Jernnæve i ﬂøjl
★★★★★★
2013 Cabernet Sauvignon
Oestermann GIII Blend
Forførende sødmefuld næse
med sorte kirsebær. Stor og
dyb smag af moden frugt.
595 kr., napavalley.dk
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NY SPIRITUS -SERIE FRA MIKKELLER
Mikkeller og mikrodestilleriet Den Klodsede Bjørn er gået
sammen om en ny serie spiritus kaldet Phantom Spirits.
Den er baseret på en gammel tradition for at lægge spiritus fra Caribien på fade i Europa, den såkaldte cask finishmetode. Men her bruges fade, der har været brugt til at lagre
Mikkeller øl. phantom-spirits.com
OT

DE BEDSTE ITALIENSKE RESTAURANTER

Foto: Era Ora

Det Italienske Handelskammer har blåstemplet en række
restauranter som værende af “højeste kvalitet indenfor italienske
restauranter og gæstfrihed i hele verden.”
Se hvilke på italiaq.dk
OT

laus Østermann har boet 14
år i Silicon Valley og er senior
vice president i en division af
Citrix it-koncernen, der omsætter for milliarder af dollar. Det er
ensbetydende med en lønramme, hvor
man kan købe en vingård, hvis man har
lyst. Men Klaus Østermann har lyst til at lave
vin, ikke at eje vinmarker.
Derfor har han i bedste it-stil valgt en facility
management-model og
Af Ole
laver således vin uden at
Troelsø
eje så meget som en eneste vinstok. Han har nu
sit navn på syv årgange,
der har lagret på egetræsfade, som er
de eneste anlægsinvesteringer, Østermann har foretaget.
Og ikke nok med at Østermann udlever en gammel drøm om at lave vin
i Californien, han gør det i fællesskab
med sin datter. Man kan sige, at han har
udbygget de årlige far-og-datter-rejser,
de to har praktiseret i mange år.
“Siden Victoria var lille, har vi hvert
år haft en far-datter-rejse for på den
måde at sikre noget kvalitetstid. Vi var
mange weekender i Napa Valley, og da
jeg fik en idé om at lave en familievin,
var hun vildt begejstret, på trods af at
hun kun var 11 år på det tidspunkt,”
forklarer Klaus Østermann og tilføjer
med et smil, at USA’s nidkære alkohollovgivning aldrig blev overtrådt
undervejs.

Vinglad fra 20 års-alderen
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VALENTINE’S PÅ SLOTTET
Dragsholm Slot fejrer Valentinsdag 14. februar med et tilbud for to personer, der omfatter værelse, middag og morgenmad dagen efter. Der serveres en fireretters menu med
laks, kål og kammuslinger, kalv og chokoladesorbet for i alt
1995 kr. inklusive velkomstchampagne. dragsholm-slot.dk
OT

I dag kan hans 19-årige datter ustraffet
smage på vinene, som de to udvikler
i fællesskab. Sammen lokaliserer de
drueavlere og udvælger den frugt, som
skal bruges i vinen, som fremstilles på
en vingård, hvor de lejer sig ind.
Klaus Østermann har boet i Californien siden 2003, men er endnu ikke begyndt at tale med amerikansk accent,
som den Michael Bundesen brugte
i sangen “Rebild” til verset “jeg er en
dansk mand og drikker danskvand.”
Sangen var populær i 1980’erne,
dengang unge Klaus Østermann begyndte at interessere sig for vin, og det
var tidligt, fortæller han.
“Jeg har altid syntes godt om vin, og
som 20-årig blev jeg for alvor interes-

Tyk silke
★★★★★★
2013 Cabernet Sauvignon
Oestermann Broken Rock
Kaffebønner, sveske og strejf
af vanilje i næsen, silkeagtig
struktur og lang eftersmag.
489 kr., napavalley.dk

Elegant kraft
★★★★★★
2011 Santa Lucia Highlands
Pinot Noir Garys Vineyard

DANSKEREN KLAUS
ØSTERMANN

Allerede dengang begyndte han at
drømme om engang at bo i Californien
og lave vin.

Glad for store vine
HAR HAFT VINPRODUKTION
som en lille hobbyvirksomhed
gennem de seneste syv år.
INDKØBER ALLE DRUER til
produktionen fra flere berømte
marker i Napa Valley.
BRUGER OVERVEJENDE
cabernet sauvignon med andre
bordeaux-druer i blandingen.
14 ÅR i USA, senior vice president
i division af Citrix Systems.

seret i Italiensk vin efter ture til Italien.
Amarone blev min første kærlighedsaffære, så fulgte Brunello, og i årene efter
udvidedes repertoiret sig til store bordeaux-vine. IBM førte mig til USA, og
da jeg første gang besøgte Californien
og smagte vine fra Joseph Phelps, var
stilen lagt,” forklarer Klaus Østermann.

Hermed tegner der sig et billede af en
mand, hvis vinsmag ligger så langt fra
danskvand, man nærmest kan komme.
Klaus Østermann er glad for store vine,
og det fornemmes tydeligt i vinene fra
Oestermann Family Winery, hvor cabernet sauvignon er den foretrukne
drue, og hvor vinene får ekstra lang
tids lagring på de nye egetræsfade, som
sætter et tydeligt præg på vinen.
Men det betyder ikke, at det er bombastiske sager, hvor fadpræget træder
alt for dominerende frem, for druematerialet er så godt, at vinen så at sige
kan tåle mosten. Så man kan sige, at
frem for at vinene er overvældende, er
de nærmere en slags yndefulde kæmper, som undertegnede øjeblikkeligt
blev gode venner med.
På samme måde er vinene gode venner med oksekød, så det er fristende at
bringe endnu en Shubidua-sang i erindring, nemlig “United Steaks”.
For det er, når den grillede bøf af
fedtmarmoreret oksefilet møder vinen,

Klaus
Østermann er
glad for store
vine, og det
fornemmes
tydeligt

Klaus Østermann og datteren Victoria
fotograferet blandt druer i Stagecoachvinmarken. Privatfoto.

at englene fra Guds eget land begynder
at synge til dine smagsløg.
Til de læsere, som måtte gyse lidt
over så stærke sager, kan jeg i stedet
anbefale et par fremragende pinot noirvine fra samme stat. Den ene kommer
fra Santa Lucia Highlands længere mod
syd og er et brag af en saftig pinot noir,
der oser af moden frugt, men samtidig
har et rankt væsen med en flot intensitet.
Man kan sige, at den danner bro mellem de buldrende cabernet-vine fra
Østermann til den mere sarte og meget elegante 2013 Russian Pinot Noir
Cahill Lane fra producenten Walter
Hansel i Sonoma Valley. Området er
kendt for elegant pinot noir, der trives i
det kølige mikroklima, som det bakkede
landskab og havgusen skaber. Det er en
lækker vin, som trods sin 14 pct. alkohol fremstår let og elegant i glasset.
oltr@borsen.dk

Floral mineralsk næse med
kirsebær, spændstig syrlig
kraftfuld smag med strejf
af lakrids.
380 kr., kkwine.dk

Balancekunstner
★★★★★★
2013 Walter Hansel Pinot
Noir Cahill Lane Vineyard
Smuk syrlig næse med skovjordbær møder dyb saftighed
med markante tanniner.
319 kr., finewines.dk

