VIN I maj
BÅL, ILD & FLAMMER

MAD OVER ILD & SHARING FOOD
Forår og sommer indbyder til udeliv, og det er tid til at få udestillingen på
plads og gjort klar alle steder, hvor gæsterne kan finde en solstråle og indtage
vin og måltider under åben himmel.
Lige nu har alle lyst til grillmad, og det er ikke nu, dine gæster drømmer om at
blive sat til bords ved hvide duge og fint sølvbestik. De vil have tapas, småretter
og måltider, der kan deles af flere ved bordet – og det må gerne være grillet!
Sharing food er kæmpe stort både herhjemme og i udlandet, og i virkeligheden er det fedt for både køkken og tjenere, at folks præferencer er til den
uformelle restaurantoplevelse.
Nu er det jo ikke altid muligt at tilberede maden over åben ild. Men derfor
kan man sagtens give gæsterne opfattelsen af, at maden er tilberedt på grill.
Hele fisk og udskæringer, som er perfekt delemad, bliver fantastisk lækkert,
når det laves over ild, men har man ikke muligheden for det, kan man pakke
hele fisk en papillotte. Lad fisken blive i pakken og servér den for gæsten, der
selv pakker fisken ud ved bordet. Og selv om gasgrillen i køkkenet ikke giver
smag af kul og ild, så giver det alligevel gæsten en nær grill-oplevelse, når bøffen har en hårdt stegt overflade og sommergrøntsagerne har grillstriber.

Vin uden mad!
En gæst på en plads i solen
efterspørger en særlig slags
vin. Vinen skal være instant
likeable og nem at gå til. Stil
store baljer og spande ud med
masser af is og rigelige mængder vin. De oplagte er rosé og
hvidvin, men kom også lette
rødvine på køl. Champagne,
cava og andre mousserende
er selvskrevne!
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Viña Tarapacá Gran Reserva
Carmenère, Maipo Valley, Chile

Bodegas Caro Aruma Malbec,
Mendoza, Argentina

Rutini Colección Chardonnay,
Mendoza, Argentina

Nieport, Dócil Vinho Verde,
Portugal

FRA MICHELINKØKKEN TIL ILDSTED
Flere store kokke er gået helt back to basics,
når det gælder tilberedningsmetoderne i deres køkkener og laver mad over åben ild på
deres restauranter. Den mest kendte er måske den argentinske kok, Francis Mallmann,
der vist godt kan tillade sig at kalde sig den
åbne ilds mester. Han arbejdede i mange år
på forskellige højt estimerede restauranter,
men på et tidspunkt fik han nok af anretning
med pincet og monterede saucer og søgte
tilbage til det rustikke, argentinske køkken
– og ilden! Han har skrevet flere kogebøger
om mad over flammer, og ild går igen i alt,
han foretager sig rent gastronomisk. En af
hans måske mest kendte restauranter er 1884
i Mendoza i Argentina, der er bygget op omkring en gårdhave, hvor der bliver lavet mad
over flammerne på forskellige grill-arrangementer, riste og brændefyrede ovne.
En anden Michelin-kok, der laver mad over
bål, er den svenske Niklas Eckstedt. Efter
mange års gastronomiske eksperimenter og
leg med molekylær gastronomi søgte han ligesom Francis Mallmann tilbage til sine rødder – denne gang var det bare i det nordlige

Sverige og ikke i Argentina. Hans minder om
barndommens køkken er fulde af ildsteder og
bål, og da alle andre kokke i den nynordiske
bølge fokuserede alene på de nordiske råvarer, interesserede han sig ligeså meget for de
nordiske tilberedningsmetoder med røgning
og mad over åben ild. Da han i 2011 åbnede
restaurant Ekstedt i det centrale Stockholm,
blev det derfor med noget så old school som
en brændefyret ovn, åbent ildsted og eget røgeri. Om Mallmanns og Ectstedts søgen tilbage til basics handler om nostalgi eller jagten
på den perfekte smag eller en blanding af de
to, lader vi stå hen i det uvisse. De er i hvert
fald ikke de eneste, der gør sig i ild. På London-restauranter som Kiln, The Smoaking
Goat og Flat Iron i Shoreditch-kvarteret er
der også åben ild og masser af no nonsense
cooking over flammer. Herhjemme er det rustikke flammekøkken repræsenteret ved det
ildglade makkerpar Jørgen og Nikolaj i DRs
programserie ”Nak og æd” og kokken Mikkel
Karstad, der med stor entusiasme tænder bål
på stranden, hvor han tilbereder fisk og skaldyr.
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Viña Tarapacá Gran
Reserva Carmenère,
Maipo Valley, Chile
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ILD-MAD OG
LATINO-DRUER
I Sydamerika er det en stor del af den kulinariske tradition at grille, og fænomenet un asado er en social
begivenhed – en kæmpe grillfest, hvor alle mulige former for kød tilberedes over ild og akkompagneres af
salater og god vin. De sydamerikanske vine er generelt
gode til mad, der har været over flammer – om det så
er bål, grill eller brændefyret ovn. Druerne får nemlig
en masse sol, og derfor har de frugt og sødme og ikke
mindst nok smagsmæssig power og fylde til at stå mål
med flammer, ild og røg.

Viña Tarapacá Gran Reserva
Carmenère, Maipo Valley, Chile
Genial til det grillede smags-univers. Perfekt match til en
velhængt oksebøf med sprøde nye grøntsager og grillede
sommerløg.
Det første der møder én er den flotte røde farve, dernæst en duft af kirsebær, peber, tobak og et strejf af
vanilje. Vinen er blød og fyldig, men har også et bid af
tanniner og syre, så den ikke bliver kedelig i længden.
Viña Tarapacá er flere gange kåret til Chiles bedste
vinhus, og stedet regnes for at være en af de bedste
producenter af Carmenère-vine. Tarapacá Gran Reserva Carmenère er baseret på druer, der har opnået en
perfekt modenhed og vinen fremstår totalt velafbalanceret. Carmenère kaldes for Chiles nationaldrue, men
er oprindeligt en Bordeaux-drue.

Bodegas Caro Aruma Malbec
Mendoza, Argentina
Et oplagt valg til et stykke rødt kød fra grillen!

Hvis du har grillet kød på
menuen, er det de her rødvine,
du skal servere sammen med!

Frugtig, delikat og fyldig Malbec fra Domaines Barons
de Rothschild Lafite i Argentina. Sort som natten og
en ekspressiv duft af kirsebær, blommer, brombær og
mørk chokolade. Smagen er intens med noter af chokolade, tobak og sorte bær fra skoven. Vinen er blød
og saftig med blide tanniner og en behagelig fylde.
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VINE TIL SÆSONENS RÅVARER
Rødspætten er måske også en af de lækreste fisk, vi har herhjemme, og den er i
sæson lige nu! Se at få den på menuen!
Smørstegt rødspætte & Rutini Chardonnay
Det hvide og faste kød har en nærmest cremet konsistens og er fuldt af smag med en
nøddeagtig tone. Smørsteg den og server
med nye kartofler. Går man smørvejen med
tilberedningen, skal den have en vinmakker
med noget ”smør” også.
Rutini Colección Chardonnay har en flot
klar gul farve og er en oversøisk Chardonnay
af den virkelig veltillavede slags. Fra glasset
strømmer en duft af ananas, æble og fersken
og andre modne frugter blandet med vanilje. Vinen er ret fyldig og har lidt smørfedme
fra de egetræsfadene, men der er stadig en
god citrussmag og en behagelig syre i vinen,
der fremstår virkelig velafbalanceret. Den
matcher rødspættens cremede konsistens og
smag perfekt, og dens fedme går igen i det
brunede smør, fisken bliver stegt i. Der er ingen grund til ikke at prøve dette makkerpar
af! It’s a classic!

Rødspætte en papillote & Dócil Vinho Verde
Rødspætten pakkes ”en papillote” med krydderurter, citron eller hvidvin og lidt olivenolie. Måske også nogle af de små forårsgrøntsager med i pakken. Fisken bliver nænsomt
tilberedt, og alle de gode smage blandes og
bevares nede i den lille indpakning.
Til rødspætte eller andre fladfisk i sæson, der
tilberedes ”en papillote” anbefaler vi den portugisiske hvidvin Dócil Vinho Verde fra et af
Portugals store portvinshuse. Vinho verde’n
her kunne dog ikke være mere fjern fra portvin! Den er ultra let, crisp og let prikkende på
tungen.
Det første, der møder én, er duften af bløde,
modne ferskner, æbler og hvide blomster.
Dernæst en let, mineralsk og frugtig smagsoplevelse med noter af tropiske frugter, appelsinskal og ferskner. Der er stor friskhed og
god syre. Og så er den i øvrigt også fremragende som det dér glas inden maden, til lette
salater og grøntsagsbaserede retter og andre
fisk og skaldyr.
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