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Møte nr.: 4 

Vert: Jan Kåre 

Dato: Lørdag 25. september 2004 

Deltakere: Sigurd, Njål, Jan Morten, Jan Ove og Jan Kåre. 

 

Nok en gang gikk turen til Ganddal, etter et usedvanlig hyggelig besøk under jan Kåres 40 

årslag tidligere i sommer. Denne gang var det klubbaktivitetene som stod i fokus. 

 

Vi åpnet med et glass musserende, mens vi diskuterte meny og fremdrift. En fin halvtørr som 

passer bra til de fleste åpninger.   

 

Forretten var denne gang en suppe; Traktkantarellsuppe – med litt ulik sopp for årstiden. 

Et yppelig valg, selv om det var noen diskusjoner om smørbruk og krydderier under 

tilberedningen.  Personlig mente vel jeg at vi hadde vært litt raus med fløten.  

Som drikke hadde Jan Kåre valgt en sherry som ikke var for søt, og som stod godt til suppen 

uten å overdøyve soppsmaken. 

 

Hovedretten – høstens lam – falt også godt i smak hos de fremmøtte. Kotelettkam som stod i 

oppskriften hadde ikke vært mulig å få tak i, men ytrefileten som ble brukt var kanskje et enda 

bedre alternativ. Ved kjøtt er det alltid subjektive meninger om hvor godt stekt det skal være. 

Den Gode Smak synes her unisont å foretrekke ”lett stekt” og tilsvarende lett kokt for 

grønnsaker, slik at vi får fremhevet smakene. Til retten ble det servert poteter. 

Valg av vin, Marques de Vittoria  Rioja, var et greit valg til fårekjøtt da den ikke var så kraftig 

som mange av Rioja vinene ofte kan være (da særlig til storfekjøtt).  Ikke den store 

opplevelsen, men på ingen måte noen dårlig vin. 

 

Dessert hos Jan Kåre er sufflé! 

Denne gang hadde han valgt en variant med kaffe og likør.  Denne gangen var også suffléen 

fastere i konsistensen, i forhold til de allerede berømte pasjonsfrutsuffléene. 

En litt kraftigere smak som balanserte menyen på en fin måte. 

 

Kvelden ellers gikk som vanlig med til å løse verdensproblemer. 

Vi snakket om matfestivalen, Jan Morten hadde allerede bestemt seg for at vi skulle dra til 

Frankrike på vårparten og vi drøftet lett en del omkring vår rolle som ”matpoliti”. 

 

Det ble vedtatt å opprette en klubbkasse for fellesformål (noe Sigurd allerede har utført). 

Vi snakket også om Internettsiden som Sigurd har lagt ut på en server på jobben og der  

Jan Ove, med innspill fra alle, skal fylle sidene med innhold. 

 

 

 

 

Jan Ove  

Referent 


