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– Dette er seriøse greier – som 
skreddersydd meg og mitt reise-
følge, smilte Cecilie Andersen. 
Dansepedagogen fra Levanger 
tok med seg kjæresten fra HiNT 
samt to av hans studiekamera-
ter på dannelsestur til Steinkjer. 
Svært så spente og en anelse 
høytidelige benket de seg til i på-
vente av det som skulle skje.

Men Cecilie hun bare lukte 
litt. Hun var nemlig reisefølgets 
sjåfør.

De tre studentene begynte 
dannelsesprosessen med et dan-
sekurs på Cecilies StepUp Danse-
studio. På bilturen fra Levanger 
ble det snakket cognac og hva 
som gjemmer seg bak de forskjel-
lige bokstavbenevnelsene – fra 
VS via VSOP til XO.

Breddfullt lokale
– Nå vet vi i hvert fall mye mer. 
Og foredraget fra den franske 
kjellermester var veldig givende. 
Spennende å få et innblikk i selve 
prosessen fra drue via vin til cog-
nac. Du blir litt med fokusert på 
kvaliteten etter en sånn kveld. 
Det er selvsagt stor forskjell på 
cognac, fastslo Even Birkelund 
Bjørn, Petter Grindstad og Kim 
Arne Heitmann.

De tre HiNT-studentene kom-
mer fra henholdsvis Tønsberg, 
Trondheim og Senja. Etter at 
Even ble sammen med Cecilie, 
har de vært en del sammen. Da 
de fikk nyss om cognacsmakin-
gen på Steinkjer var de ikke sene 
om å ta turen de drøyt fire milene 
fra Levanger.

Fransk-engelsk
Og var det andre som gjorde 
også. Da klokka tikket mot 
smakestart, var det breddfullt 
i lokalet på Brød & Cirkus på 
Steinkjersannan. Dette til tross 
var det mange ledige biler på 
parkeringsplassen. De aller fleste 
kom naturlig nok fra Steinkjer og 

omegn. Uansett en stor suksess 
for Innherred Cognac Club.

– Jeg er imponert. Dere nord-
menn er virkelig «connesseurs» 
av god cognac. Norge ligger fak-
tisk på toppen av lista over hvor 
mye cognac som drikkes i året pr. 
innbygger. Slike kvelder inspire-
rer virkelig, fortalte en glad Jean 
Francois Joumier som tydelig 
kjente på seg at han kom til sine 

egne. På et sjarmerende, men 
ikke fullt så forståelig Inspector 
Clouseau-engelsk, foredro cogna-
chuset Meukows kjellermester 
om cognacens hjemland, de for-
skjellige typene avhengig av hvor 
i området cognacprodusentene 
kom fra og selve destillasjons- og 
produksjonsprosessen.

Selv om foredraget framsto 
som vel detaljert til tider, var det 

garantert av stor interesse for 
alle ekte cognac-entusiaster.

Videre til Sør-Afrika
– Det er i alt 4.388 forskjellige 
produsenter av cognac. Disse 
produserer til sammen 10 millio-
ner kasser à 12 flasker i året. Det 
vil si totalt 120 millioner flasker 
cognac hvert eneste år. De 4.388 
produsentene kommer fra seks 

forskjellige områder i Cognac 
sør i Frankrike – med Grande 
Champagne som det mest sen-
trale, fortalte Joumier.

Cognachuset Meukows kjel-
lermester er en vel bereist her-
remann. 

Han holder lignende foredrag 
over hele verden og reiser også 
rundt for å teste lokale vinvari-
anter som kan egne seg videre-

Cognackveld av XO-kval 
■ STEINKJER

Visste du at ingen i hele 
Norge drikker mer 
cognac enn trøndere? 
Ikke rart folk sto i kø for 
å få være med da Innher-
red Cognac Club inviterte 
til profesjonell cognac-
smaking onsdag kveld.

BARE LUKTE: Even Birkelund Bjørn, Petter Grindstad, Kim Arne Heitmann og Cecilie Andersen var fire av nesten 100 som møtte opp på onsdagskveldens cognacsmaking i

Vinterferie! Jada! I år betyr det at 
ungene mine drar til bestefor-
eldrene i Nærøy allere-
de i dag. Hvilket 
igjen gjør 
at et utall 
antall mulig-
heter åpner 
seg for meg 
denne helga. To 
og en halv dag 
til fri disposi-
sjon. Uten tanke 
for andres behov. 
Kreative, skumle, 
halsbrekkende, 

vidunderlige og uvanlige 
muligheter ligger for 
mine føtter. Gullrekka 
my ass. Etter noen fry-
defulle dagers tanke-
spinn rundt mulighe-
tenes uutholdelige 
letthet, får imid-
lertid de nydelige 
tankerekkene en 
brå slutt. Ge-
malen forteller 
at planen for 

helga er klar: Jeg 
– og han – skal svette 

rundt i Skjækerfjellene fra i 

morgen tidlig til søndag etter-
middag. 15 minusgrader fordrer 
at den 80-liters rommelige RYGG-
SEKKEN STAPPES RIMELIG FULL. 
Kledd i ull fra topp til tå, og med 
fjellskiene godt preparert kjører 
vi mot Vera grytidlig i morgen. 
Så går vi til Skjækerdalshytta, 
12 km fra parkeringsplassen. 
Det er ei turistforeningshytte 
som neppe er overfylt i disse 
tider. Håper vi i hvert fall. Et-
ter en rast er målet å gå opp på 
Skjækerhatten og nyte den fan-
tastiske utsikten derfra. Ifølge 
værgudene er det best å ha med 

seg solkrem! At hatten er nådd 
må feires med noen biter WAL-
TERS MANDLER (sorry, 
Kvikklunsjen må gi 
tapt) og en rykende 
varm kopp te. 
Etter at lørdagens ski-
økt er over og sola 
har gått ned, er vi 
sannsynligvis rime-
lig slitne. Da er det 
duket for sudoku 
i turistforenings-
hytta. Dagens 
Næringsliv sin 
hjerterå-sudoku 
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