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i den kraftige vind vi har hatt 
nå om dagen, ble jeg minnet på 
at i mellom tar maten ville vei-
er. Sånn uten videre gjestet 
nordavinden tre tallerkner jeg 
skulle gi til noen ytterst Hal-
den-vennlige Oslo-persona-
sjer. Vips føk tre vel anrettede 
persillekvaster avsted i hurtig 
tempo i retning malerbutik-
ken. Det var ikke mulig å holde 
styr på dem. Ikke kunne jeg 
sånn uten videre legge min 
klamme hånd på dem heller, si-
den det vaket en diger omelett 
på hver tallerken. Men jeg fikk 
nå berget både salaten og egge-
substansen. Damene passet 
sine propre vinglass og lot seg 
ikke merke med det sterke 
vinddraget. Avgårde jaget jeg 
etter persillen, som for lengst 
hadde passert maleren. På det 
vietnamesiske hjørnet gav jeg 
opp den rappe utflukten. Per-
sille fikk være persille!

dette lille intermezzo min-
ner meg hux-flux om dengang 
jeg i en alder av 18 år var blitt 
dratt inn av trippel-svogerne 
Arnold Wiig, Andrew Jonassen 
og Albert Larson for å være sjef 
på nyåpnede Fredriksten Kros 
koldtkjøkken. Dagens store ut-
fordring lå i å holde seg unna de 
nystekte wienerbrødene fra 
baker Wille. En fem-seks lun-
kne wienerbrød og to glass kald 
melk. Se så! Ikke rart man nåd-
de den overdrevne vekt av 99 
kilo i løpet av en sommer.

de ungdommelige løyene 
nådde sine høydepunkter de 
gangene vi unge hadde bløtka-
kekrig. Krem over det hele så å 
si. Godt at ikke våre arbeidsgi-
vere så oss! Det var lenge før 
man snakket om stoff og slikt i 
ungdommens hverdag. Jeg 
husker en kalamitet: En gang 
en dame i lys selskapskjole 
ventet på en sprut ketchup på 
den andre siden av den brede 
kafeteria-disken. Men uhellet 
var på min side: Jeg traff hver-
ken mat eller tallerken, men 
damemenneskets kjole. Ro-
settta! Sorry, Madame!

Så råvarene 
føk

nå er det tid for lam igjen. Du har 
nok allerede spist fårikål og forhå-
pentligvis drukket en god Riesling 
til, men glem ikke at det er mye an-
net godt du kan lage med lam. Lam-
meskank, for eksempel, er en av de 
møreste og mest smaksrike lamme-
rettene. Sammen med en fast og 
tanninrik rødvin blir dette et av høs-
tens beste måltider.

lammekjøttet er smaksrikt og 
fettrikt. Dette krever en vin med 
like mye smaksintensitet og godt 
med syre for å rense opp i fettet og 
gi en friskere munnfølelse. Faste 
tanniner er heller ikke å forakte, en-
ten de kommer fra druen eller fat-
lagring. Viner som matcher denne 

beskrivelsen kommer gjerne fra 
Bordeaux eller Rioja, og er derfor 
blitt klassiske kombinasjoner til 
lam. Mine favoritter er derimot fra 
Italia, nærmere bestemt Piemonte 
og Toscana.

den lille appellasjonen Gattinara 
i Piemonte produserer viner som er 
konkurransedyktige med kongen 
av italiensk vin, Barolo. Nervi Gatti-
nara når opp til høydene, er meget 
pent priset og nydelig til lam. 
Agostino Petri Chianti Classico fra 
Toscana er nok en god ledsager til 
høstens lammeretter. 

agostino Petri Chianti Classico 
Riserva 2010
Castello Vicchimaggio, Chianti Clas-
sico, Toscana, Italia #5010301 basis 
kategori 6, kr 214,90,-

mørke kirsebær og plommer, 
tobakk og tre på duft. Konsentrert 
og saftig frukt som går i retning av 
plommer, akkompagnert av deilige 
kryddertoner fra fat. Elegant og for-
førende med frisk syre og faste tan-
niner. Frisk, fruktig og tørr avslut-
ning. Middels lengde med etter-
smak av modne plommer, tobakk 
og tre. Flott Chianti i lett rustikk stil. 
Drikk nå til 2018, til lam. (89)

nervi gattinara 2007
Azienda Vitivinicola Nervi, Gattina-
ra, Piemonte #9500801 basis katego-
ri 6, kr 199,90,-

komPleks og deilig duft – floral 
med innslag av kirsebær, roser, tjæ-
re og tre. Pent utviklet med balan-
sert struktur, faste tanniner og les-
kende syre. Konsentrert, lett sød-
mefull, men meget elegant og saftig 
frukt som går i retning av modne 
kirsebær og tørket frukt. Fast av-
slutning med god lengde. Lang et-
tersmak av moden frukt og tre. Rett 
og slett nydelig. Drikk nå til 2017, til 
lam – fantastisk til lammeskank. 
(91)

Høstens lam er her. Vinen du skal drikke til er italiensk!
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Lam med 
kokos
4 porsjoner: 
Ingredienser
•1kg benfritt grytekjøtt av lam 
•2ss rapsolje 
•1stk løk , hakket 
•2båt hvitløk , hakket 
•1ts karri 
•1dl vann 
•4stk tomat , i båter 
•1stk grønn paprika i biter 
•2stk gulrot i biter 
•1stk rød chili uten frø, finhakket 
•11⁄2dl kokosmelk 

salt og pepper

Slik gjør du:
 
1. Skjær kjøt-

tet i passe sto-
re biter. Brun 
kjøttet i en gry-
te med olje 
sammen med 
løk og hvitløk. Dryss over karri rett 
før resten av ingrediensene tilsettes 
og vend det inn kjøttet og løken.

 
2. Ha resten av ingrediensen i gry-

ten, utenom kokosmelk, og la det 
trekke under lokk i 40-45 minutter, 

til kjøttet er mørt. Tilsett kokosmelk 
og la det trekke videre uten lokk i ca 
10 min. Smak til med salt og pepper.

 
Server gryten med kokt ris.

 Kilde: matprat.no
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