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loha i vinEården
er det folk flest forbinder med Hawaii? Hula-hula og ukulele på Waikiki Beach? Palmer,

sandstrender, surfere og bølgesus? Kanskje Pearl Harbor med minner Ira2, verdenskrig?
Sportsjournalistene opererer med noe de kaller "Hawaii-fotball" - da mener de en kamp hvor det
hele bølger frem og tilbake over hele banen
Tehst og foto: 0dd Gunnar S&agestad

Men vln, - enn si l<valitetsvinefl
Neppe...

Men også USAs 50. slat med kallenavnet
"The Aloha State" er en vinprovins som er
vel verclt å besøke.

Det var riktignok ikke derfor vi dro til Hawaii
- forfatteren med et følge av slektninger
med felles påskudd av å arrangere et fami-
lietreff på et passe eksotisk sted. Med stort
og smått 17 itallet, hvorav 4 medlemmer av
Vinklubben Morning Glory Frogner.

Men så var det altså vinen, Den fant vi på
Maui - den nest største av Hawaiis man-
ge naturskjønne øyer. Med sin beliggenhet
på 20" 48'N. belinner øya seg syd for den
nordlige (Krepsens) vendekrets og ligger
dermed, formelt sett, i tropene. Takket være
havet omkring er klimaet likevel mildt - nær-
mest det man kan kalle Middelhavs-klima,

Maui har Hawaiis eneste kommersielle vin-

produsent -Vinfarmen Tedeschi Ulupalakua.
Produksjonen ble satt i gang så nylig som
i 1974, da Emil Tedeschi fra en veletablert
vinfamilie i Napa Valley i California kjøpte
seg inn på ranchen Ulupalakua, hvor man
tidligere i hovedsak hadde dyrket ananas.
Det gjør man fremdeles, men nå også vin,
som legger beslag på beskjedne 23 acres
(dvs. '100 mål). Ulupaiakua ligger på syd-
vestsiden av øya, vestuendt og trygt i le for
den fremherskende vindretningen, på vel
540 rn,o,h. Som på resten av øia er jords-
rnonnet vulkansk, Resuitatet er et terroir
som - i kombinasjon med det skånsomme
klimaet - gir tilnærmet perfekte vilkår for
vindyrking,

På et såpass begrenset areal skulle man
kanskje tro at produsenten ville ha valgt
å konsentrere seg 0m et tilsvarende be-
grenset antall druesorter, men her finner
man et forbausende bredt utualg: Fra blå
druesorter som Syrah, Merlot 0g Malbec lil
Chenin Blanc og Vlognier på den hvite siden

* dessuten kombinasjonsdruen Grenache,
som med hellkan brukes i fremstillingen av
røde så vel som hvite viner, saml ikke minst
rosdviner. En tilsvarende bredde finner vi
også i vinfarmens sortiment av de ferdige
produkter (et sortiment som i tillegg til de
"ekte" vinene også omfatter et artig utvalg
av ananas- og bringebærviner).

Vinfarmens "flaggskip" er ulvilsomt U/upa-
lakua Vineyards Syrah. PåTedeschi Ulupa-
lakuas hjemmeside (www.mauiwine,com)
er 2012-årgangen ("V2012") priset til US
$ 40.00, hvilket må sies å være ganske ri-
melig for en vin i denne kvalitetsklasse. 0g
produsenten er så visst ikke sparsom med
superlativene i sin markedsføring: "A clas'
sic Syrah spice right out of the gates along
with our distinctive notes of eucalyptus,
white pepper, and ripe rod berries builds a
sophisticated aromatic profile, Strong yet
sensitive like a velvet boxing glove, this wine
pea4s interest immediately with focused in-
tensity and a soft tauch", 0g det skal gjerne
medgis at beskrivelsen var fortjent, Denne
kunne måle seg med de beste Syrah'er som
undeftegnede kunne erindre å ha stiftel be-
kjentskap med (skjønt jeg skal villig vedgå
at mine erfaringer med denne druesorten
fremfor alt gjelder viner fra Syd-Afrika, hvor
den for øwig helst benevnes Shira{.

Men det var likevel en annen av vinene fra
denne produsenten som vakte reisefølgets
særlige velbehag - nemlig den mindre på-
alflede Ulupalakua fted (House Red Blend),
Som det fremgår av navnet, er dette en
blandingsvin, bestående av Syrah, Malbec
og Merlot (hvor sistnevnte, ikke uventet, ut-
gjør hovedtyngden), Med et alkoholinnhold
på 14,3 70, dvs, i det øvre segment av hva

leiseløitiet sariiel.
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man i dånnet selskap tør våge å benevne
en "tørr bordvin", gi Ulupalakua Redenrølt
men samtidig særegen sensuell opplevelse.

Lesere av NVKFs Br.r/letlnviltidligere ha kun-
net registrere forfatterens bramlrie forkjær-
lighetfor de tunge rode dråpene fra den syd-
Iige halvkule (se artikler i Bulletinnr.4/2008,
3/2009, 212011 og 3/2012). Hawaiiligger
riktignok ikke på den sydlige halvkule, men
Ulupalakua Æed fremkalte umiddelbalt be-
hagelige assosiasjoner til de sydafrikanske
Pinotage- og Merlot-vinene, samt - ikke å
forglemme - de tilsvarende spesialiteter fra
Australias Hunter Valley (New Soulh Wales),
Disse er gjennomgående fyrige viner med et
utemmet - dog på ingen måte usivilisert -
preg. Vi taler om viner som supplerer de
subjektive, forførende slemninger som for-
bindes med bestemte opplevelser og steder,
0g som forsterker håde øyeblikkets nytelser
og de minner som fremkalles.

I sin reklamekampanje på begynnelsen av
1 970-tallet lanserte sigarettrnerket Pall Mall
slagordet "En stemning, at sted, en stil'.
Genialt eller banalt? lallfall overførbart til en
passende anledning.

Stedet og stemningen hadde ved denne
anledningen intet rned tobakkrøk å gjøre,
rnen var knyttet til ett av reisens flere mål:
[n utflukt ved soloppgang til Mauis høyes-
te topp - vulkanen Haleakala, 3055 m.o.h.
Det skulle bli en eventyrlig opplevelse som
også et forsiktig inntak av Ulupalakua Red
bidro til å forlene rned en rnagisk stenrning
og en unik stil,

En stemning, et sted og en stil kan være en
forførerisk og bedragersk kornbinasjon, Et
betimelig spørsmål - i all nøkternhet * er
selvsagt om denne vinen virkelig var så ut-
søkt som opplevelsen, henført av øyoblik'
kets eufori og oppsternthet, bar bud om?
Stundom kan det være greit med en aldri
så liten realitetssjekk, ja kanskje endog lytte
til Djevelens Advokat i ens eget indre? En
stemme som forutsigbart nok vil kunne for-
telle lorfafieren at han har en uforbederlig
harry smak og at denne vinen var rett og
sleff vulgær,

En faglig nøytral stemme som vinskriben-
ten Ken Zrnnsi deI San Francisco-baserte

i-ilui:alaktn iiecj

magasinet Wine Journal, beskriver U/upa-
lakua Red i følgende lakoniske ordelag:
'Medium-dark color, showing bright cheny,
raspberry and earth, Medium-bodied v,rith a
bright and lively nouthfeel, the finish was
smooth and not too tannic'

En helt grei besKivelse - objektivt sett, og
så langt den rekker, Men i tillegg til dens
objektive kvaliteter vil det viktigste ved en
vin alltid være opplevelsen: Det være seg
den isolerte opplevelsen av å nyte en elc-
klusiv vin uavhengig av anledningen forøv-
rig, men fremfor alt de totalopplevelser som
hører de $tore 0g spesielle anledninger til,
og hvor nefiopp den riktige vin for angjel-
dende anledning vil bidra til å gjøre opple-
velsen uforglemmelig og komplett.

Ved denne anledning var opplevelsens ram-
me en reise i godt selskap, med vulkan-
bestigning som høydepunK i et cruise mel-
lom Hawaii-øyene, Fra et vinøst - lor ikke
å si ønologisk eller vitikulturelt - perspeKiv,
ble ferden i tillegg en veritabel valfart med
innlagte smakinger av et spennende ut
valg av stedlige viner. Blant disse var det
reisefølgets samstemmige dom at nettopp
Ulupalakua Æed tok prisen - som det per-
feKe akkompagnement til bordets kulinaris-
ke gleder med de tilhørende gode samtaler,
mot baKeppet av de mektige natur0pplevel-
sene på hav og land.
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