
 

 Årgang 9  
 
Møte nr:  1-11 
Vert:  Jan Ove 
Dato:  Lørdag 22. januar 2011 
Deltakere: Njål, Jan Morten, Sigurd, Jan Kåre og Jan Ove 
 
Årgang 9 startet hos Jan Ove. Njål ble litt sen, mens de andre koste seg med en 
Gewurztraminer fra Alsace som aperitif. Undertegnede fikk også smake ved ankomst før 
Sigurd skulle ordne litt på bordet og alle glassene havnet på gulvet. Men Sigurd tok ansvaret, 
havnet på alle fire og vasket gulvet, mens Jan Kåre og undertegnede satt i sofaen og trimmet 
lattermusklene. 
 
Jan Morten og Njål tok ansvaret for forretten, der vi hadde baconstekt torsk, jordskokkskum 
og eple/løk ragu. Litt vanskelig å få skummet jordskokksuppen, men den smakte nydelig. En 
meget bra rett der det eneste som manglet var litt ekstra salt/snert på baconet, eventuelt på 
torsken. Raguen og jordskokkskummet var nydelig tilbehør og løftet rettet til dagens beste. 
Vinen til, en rosevin Rosaura, Beneventano Rosato 2009, var imidlertid et bomskudd. 
 
Sigurd og Jan Kåre tok ansvaret for hovedretten, der vi hadde svin av indrefilet, 
sennepsrømme og eple/pære-pure i mangel av kvede….. Svinet ble tilberedt med hvitløk og 
timian og dynket i fett. Dette ble en god rett, der spesielt svinefilet smakte utmerket, saftig og 
velkrydret. Undertegnede følte sennepsrømmen bare passet sånn noenlunde til retten, mens 
andre synes den matchet bra. Og pure av eple/pære var syrlig/oppfriskende. Som vin hadde 
vi en Chianti Classico 2008 som passet utmerket til retten. 
 
Til dessert hadde vi fruktsalat med råkrem. Og verten hadde behørlig poengtert at matfløte 
skulle til jordskokken og kremfløten til desserten. Og undertegnede legger seg flat for at han 
ikke klarer å ta i mot enkle beskjeder og gjorde at vi sto uten kremfløte når desserten skulle 
lages. Råkremen ble derfor litt amputert med matfløte. Desserten var en frisk rett med mange 
frukter. Det var ikke den mest spennende desserten, men en Pellegrino Pantelleria Paasito 
Liquorosso passet utmerket til og falt godt i smak. 
 
Etterpå drøste vi litt, hadde en kjapp runde Gastrovini som Sigurd oppskriftsmessig vant, 
småsov litt og forlot Jan Ove litt over kl 02. Nok en strålende kjekk kveld med god mat og gode 
venner. 
 
Referatskriving ble diskutert og min sene ankomst gjorde at jeg fikk jobben igjen, så nå 
skylder du meg en Jan Kåre ☺. Ellers venter alle i spenning på at Jan Ove skal få skrevet 
referatet fra Jan Kåre, mens han enda husker noe fra kvelden. 
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