Om glass,øl og drarn
I AnrrMariGregersens
for øvrigmeget lesverdige
artikkel"Alleglasspå riktig plass"i nr. 3/2OO4,kan
vi avslutningsvislese at "øl og dram inngårikkei
Ledaarsk/assiskeoppsetning.Skal du servere dette,
anbefalesdet å sette drammeglassettil høyreog
ør€ilåssettil venstre'.
Nei, hvorfordet? Jeg har en mistankeom at anbefallngenhar sin rot i danskedrikkeskikkenDet har seg
dessverreslik at mangenordmennsimpelthenikke
liker smakenav vår nasjonaledram - den edle norske
akevitten- men føler likevelat de ved visse anledninger må drikkeden. D€rfordrikkesakevittenpå dansk
maner,som var den en simpelAalborger:Denfryses
ned til en temperaturhvor smakennestener borte,
drammenhives ned medgrøssendegulp og ettersmakenskylleshurtigvekk meden øl ellertre. Og
man pusterlettet ut; heldigvisnestenet helt år til
nestejul!
Når dette er situasjonen,gir det selvsagtmeningi å
sette drammeglasset
til høyreog ølglassettil venstre,
ut i fra hovedregelen
om glassenesrekkefølge:At man
starter medglasset lengsttil høyreog drikkerseg
vidoremot venstre.Men slik bør det ikke være.God,
dvs. norsk,akevitt skal nytes med omhuog andakt.
Temperert,- som cognac.øl høret med,men må inntas (i moderatemengder)føl akevitten,slik at gane og
strupeer behageligavkjølt(ikke nedkjølt)og optimalt
r6detil å kildresog meskesav de edle dråper.
q da bør det ogsåværeklart at ølglassetstår til
høyreog drammeglasset
til venstre!
Med vennlighilsen
Odd GunnarSkagbstad
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Om glass,øl og dram
I Ann-MariGregersensfor øvrig meget lesverdige
artikkel"Atleglass på riktig plassoi nr.3/2OO4,kan
og dram inngår ikke i
vi avslutningsvislese at
-Øl
Ledaalsklassiskeoppsetning.Skal du serveredette,
anbefales det ii sette drammeglasset til høyre og
ølglasset til venstre,.
Nei, hvorfordet? Jeg har en mistanke om at anbefalingen har sin rot i danske drikkeskikker.Det har seg
dessverreslik at mangenordmennsimpelthenikke
likersmaken av vår nasjonaledram - den edle norske
akevitten- men føler likevel at de ved visse anledninger må drikke den. Derfordrikkes akevitten på dansk
man6r,som var den en simpelAalborger:Den fryses
ned til en temDeraturhvor smaken nesten er borte'
drammen hives ned med grøssendegulp og ettersmaken skylles hurtig vekk med en øl eller tre. Og
man puster lettet ut; heldigvisnesten et helt år til
neste jul!
Når dette er situasjonen,gir det selvsagt mening i å
sette drammeglassettil høyreog ølglassettil venstre'
ut i fra hovedregelenom glassenesrekkefølge:At man
starter med glasset lengst til nøyrcog drikker seg
videre mot venstre. Men slik bør det ikke være. God,
dvs. norsk, akevitt skal nytes med omhu og andakt.
Temperert,- som cognac. Øl hører med, men må inntas (i moderatemengder)før akevillen,slik at gane og
strupe er behageligavkjølt(ikke nedkiøl|\og optimalt
rede til å kildres og meskes av de edle dråper.
Og da bør det også være klart at ølglassetstår til
høyrcog drammeglassettil venstre!
Med vennlighilsen
Odd Gunnar Skagestad
(ln nleggeter forkortet-)
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Om glass,øl og dram
I AnnMari Gregersensfot øvrig meget lesverdige
artikkel ,.Alleglass på riktig plassoi nr. 3/2O04, kan
vi avslutningsvis lese at 'Øl oE dram inngår ikke i
Ledaalsklassiske oppsetning.Skal du seryere dette,
anbefales det å sette dramrneglassettil høyre og
ølglasset til venstre,.
Nei, hvorfor det? Jeg har en mistanke om at anbefalingen har sin rot i danske drikkeskikker.Det har seg
dessverreslik at mange nordmennsimpelthenikke
liker smaken av vår nasjonaledram - den edle norske
akevitten- men føler likevel at de ved visse anledninger må drikke den. Derfordrikkes akevitten på dansk
man6r,som var den en simpel Aalborger:Den fryses
ned til en temperatur hvor smaken nesten er borte,
drammen hives ned med grøssendegulp og ettersmakenskylles hurtig vekk med en øl eller tre. Og
man puster lettet ut; heldigvisnestenet helt år til
nestejul!
Når dette er situasjonen,gir det selvsagtmening i å
sette drammeglassettil høyreog ølglasset til venstre,
ut i fra hovedregelenom glassenes rekkefølge:At man
starter med glasset lengst til høyreog drikker seg
videremot venstre.Men slik bør det ikke være. God,
dvs. norsk, akevitt skal nytes med omhu og andakt.
Temperert,- som cognac. Øl hørermed, men må inntas (i moderate mengder) før akevitten,slik at gane og
strupe er behagelig avkjøh (ikke nedkjølt) og optimalt
rede til å kildres og meskes av de edle dråper.
Og da bør det også være klart at ølglasset står til
høyre og drammeglassettil venstre!
Med vennlighilsen
Odd GunnarSkagestad
(Innieggleter forkortel)
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On glass,øl og dra,m
I AnFMari Gregersensfor øvrig meget lesverdige
artlkkel.Alle glass på riktig plass' i nr. 3/2O04, kan
vi åvsfutningsvislese at nØlq, dtam inngår i'ri/|ei
Ledaarskassiske oppsetning.Ska, du serveredette,
anbefaresdet å sette dråmmegrassettil høyre4
ø,glassetti, venstre,.
Nel,hvorfordet? Jeg har en mistankeom at anbef&
llngenhar sin rot i danskedrikkeskikker.Det har seg
deswerre slik at mangenordmennsimpelthenikke
llker smakenav vår nasjonaledram - den edle norske
ake\ritten* menføler likevelat de ved visse anledninger rnå drikkeden: Derfordrikkesakevittenpå dansk
rnan€r,som var den en simpelAalborger:Denfrysos
nedtil en temperaturhvorsmakennestener borte,
drammenhivesned m€dgrøssendegulp og etter$naken skylleshurtig vekk med en øl eller tre. Og
man pusterlettet ut; heldigvisnestenet heft år til
nestejull

)i{år dette er situasjonen,gir det selvsagtmening| å
til høyrcog ølglassettil venstre,
o€tte drammeglasset
ut i fra hovedregelenom glassenesrekkefølge:At man
starter med glasset lengst til høyreog drikker seg
vidgremot vonstre.Men slik børdet ikke være.God,
&s. norsk, akertitt skal nytes med omhu og andakt.
I€mperert,- som cognac.øl hø/,etmed,men må inntas (i moderatemengder)før d(evitten, slik at gane og
strupe er behageliga\rkjølt(ikke nedkjøft)og optimalt
r,edetil å kildresog meskesav de edle dråper.
@ da bør det også være klart åt ølglasset.står til
hryre og drammeglassettil venstrel
med vennlE hilsen
@d GunnarSlølPstad

