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Elegante Oregonpinoter og muskuløse
Washington-syraher
VIN: Der er overraskende stor forskel
på, hvordan vinene
fra de to amerikanske vestkyststater
smager.
Af Rasmus Holmgård
Det er en god tommelfingerregel, at vine bliver lettere
i alkohol og dermed mere
delikate i hele deres udtryk,
jo længere væk fra ækvator
de er produceret. Vine fra
Piemonte er typisk noget
strammere og lettere i stilen
end vin fra Sicilien. Og vin
fra Patagonien som regel
mere fokuseret på syre og
finesse, end det er tilfældet
med kusinerne fra Mendoza.
Bare for at nævne et par eksempler.
Sådan forholder det sig
imidlertid ikke alle steder,
og vi har før behandlet det
fænomen, der gør sig gældende i store dele af Californien, nemlig at indflydelsen
fra Stillehavet mod vest dominerer de forskellige vinområders afstand fra ækvator, i forhold til at påvirke
det generelle udtryk af områdets vine. Det samme fænomen gør sig gældende for
USA’s anden- og tredjestørste vinproducerende stater
efter Californien, nemlig
Washington og Oregon,
hvilket stod meget klart, da
hen ved en snes producenter
fra de to stater præsenterede

deres vine ved en smagning
for vinbranchen i København før påske.

Varmere i nord
For selvom Washington ligger længere mod nord end
Oregon, er de store dele af
vinproduktionen, som foregår inde i landet i AVA’er
(American
Viticultural
Areas) som Columbia Valley
og Walla Walla Valley, ensbetydende med et generelt
varmere, mere alkoholisk,
tungere og mere muskuløst
udtryk i mange af Washington-vinene end hos vinene
fra nabostaten i syd.
Oregons primære appellation (AVA) hedder Willamette Valley, og dalens kystnære position resulterer i et
terroir, der er perfekt egnet

til pinot noir, som udgør 62
pct. af statens samlede beplantning.
I Washington står der pinot på mindre end syv pct.
af vinmarkerne, og i stedet
dominerer cabernet, merlot
og syrah, der fungerer bedre
i det varme klima.
Paradoksalt nok produceres der ikke desto mindre
forholdsmæssigt mere hvidvin i Washington (52 pct. rød
og 48 pct. hvid ud af 190.000
høstede ton druer i 2012)
end i Oregon (75 pct. rød og
25 pct. hvid ud af 41.500 ton
i 2012). Det skyldes den store appellation, Puget Sound,
der omgiver statens hovedby Seattle i det nordvestlige
Washington, og hvor der
næsten udelukkende dyrkes
druer til hvidvin.

Vi danskere kan godt lide vin. Og måske er der snart flere vine fra den
amerikanske vestkyst på vej.
Foto: Jens Wollesen

Der er stor forskel på vinstilen i nabostaterne Oregon og Washington på den amerikanske vestkyst. Pinot
noir fra Willamette i Oregon er et godt sted at begynde udforskningen.
Foto: Rasmus Holmgård/Winephotos.eu

Lille eksport
Til trods for at Oregon kan
prale af 450 vinerier fordelt
på 17 appellationer (på i alt
8255 plantede hektar - cirka
samme størrelse som Mosel
i Tyskland), og Washington
af ikke færre end 750 vinerier på tværs af 13 appellationer (17.700 hektar - en smule større end Alsace), ser vi
meget lidt til de to staters
vinøse frembringelser herhjemme.
Årsagen er ikke, at danske
vinhandlere ikke kender til
produktionen og kvaliteterne i de to stater, for der har
været stor hype af særligt
Oregons pinoter igennem
de seneste 10 år. Det manglende detailudbud skyldes
snarere, at producenterne
i Oregon og Washington
groft sagt har været uinteresseret i at sælge vinen til
Danmark. De har ikke haft
grund til det. De to staters
lokale markeder har været
villige aftagere af den smule vin, som ikke blev sendt

til Californien, New York,
Texas eller en af USA’s andre, relativt få vinelskende
stater.
Eksport har indtil for nylig været for besværligt og
unødvendigt, og med et generelt temmelig højt prisniveau har de oversøiske eksportmarkeder sjældent kunne ekspedere så meget vin,
at det har været interessant
at målrette produktionen til
dem. Men måske begynder
billedet at ændre sig.

Bøfkulturen
Med de senere års opblomstring af bøfkulturen i de fleste nordeuropæiske lande,
er der mange steder skudt
grill- og bøfrestauranter op
som har valgt at fokusere
vinkortet helt eller delvist
på amerikanske vine. Det
har stimuleret vinmiljøerne
til at engagere sig i opgaven
med at få en lidt større og
differentieret forståelse for
amerikansk vin generelt,
og her er særligt Oregon-pi-

Slidgigt og en frossen skulder
Slidgigt i hoften
En ældre kvinde kommer
ind i klinikken med smerter
og stivhed i højre lyske, der
stråler ned mod knæet langs
indersiden af låret. Ind i
mellem er der næsten flere
smerter omkring knæet end
andre steder. Smerterne er
langsomt tiltaget over især
det seneste års tid, men der
har i virkeligheden nok været problemer i en årrække.
Hun mærker især smerterne, når hun går, og især først
på dagen og når hun skal i
gang efter at have siddet eller ligget.
Ved undersøgelsen viser
det sig bl.a., at hendes hofteled er meget stift, og at det
gør ondt, når leddet bliver
roteret i yderposition. På
mistanke om slidgigt i hof-

ten får jeg taget et røntgenbillede, der bekræfter diagnosen. Der bliver også taget
et billede af hendes knæ,
men dette viser kun slid i
ganske let grad, og undersøgelsen er i øvrigt upåfaldende. Det ses ofte hos personer
med slidgigt i hoften, at de
også har udstrålende smerter til knæet. Disse smerter
kan være så kraftige, at man
kan risikerer at blive fejldiagnosticeret med et knæproblem, og derfor desværre
ikke modtager den korrekte
behandling. Hvis smerterne reelt stammer fra selve
knæet, skal man være opmærksom på, at de evt. kan
være blevet fremprovokeret
af forkert bevægelighed i
hoften. I så fald vil smerterne normalt fortage sig, hvis

hoften får det bedre.
I tilfælde af slidgigt i hoften kan det på sigt blive
nødvendigt med en ny hofte, men ikke sjældent kan
man udsætte operationstidspunktet vha. korrekt behandling og træning. Ofte er
det heller ikke sliddet selv,
der generer, men mere de
følgeproblemer, der opstår,
efterhånden som leddets
funktion ændrer sig. Disse
følgeproblemer kan ofte behandles/lindres.

befolkningen. Lidelsen rammer lidt flere kvinder end
mænd, og de fleste 40-60 år.
Årsagen til en frossen
skulder er ukendt, men ikke
sjældent er det en videreudvikling fra andre mindre
skulderlidelser. Uanset årsagen skyldes smerterne
ved en frossen skulder en
irriteret, fortykket og stram
ledkapsel, der også nedsætter bevægeligheden i armen.
Forløbet inddeles typisk i tre
faser:

Frossen skulder

n 1. fase: Tiltagende smerter

Skuldersmerter er meget
almindelige, og mange med
skuldersmerter får at vide,
at de har en frossen skulder.
Den reelle frosne skulder er
dog relativt sjælden, idet den
kun rammer ca. to pct. af

i armen gennem to til seks
mdr. og efterhånden nedsat
bevægelighed i skulderen.
n 2. fase: Betydeligt nedsat
bevægelighed i skulderen i
et halvt til et helt år. Særligt
kan det være svært at løfte

noterne umulige at komme
uden om. Vinerierne på den
amerikanske vestkyst har
ifølge flere af de vinmagere,
der var til stede til smagningen i København, oplevet
en stigende interesse og direkte efterspørgsel på deres
produkter fra europæiske
importører.
Samtidig er de to staters
vinindustrier tilsyneladende først nu modne til at turde prøve kræfter med den
vanskelige kunst at kombinere høj kvalitet med stor
volumen. Og derfor har de
brug for at supplere de lokale og nationale afsætningskanaler.
For sådan nogle vinglade
danskere som os bliver resultatet forhåbentlig, at en
charmeoffensiv som branchesmagningen før påske
på sigt fører til repræsentation af lidt flere vinerier
fra Washington og Oregon
på de danske vinhandleres
hylder.
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Har du et spørgsmål til kiropraktorerne,
så send det til: lla@kiro.dk eller til Kiropraktorerne Ringsted,
Haslevvej 13, 4100 Ringsted
armen og udadrotere den.
Ofte er denne fase relativt
smertefri.
n 3. fase: Sidste fase er langvarig og kan tage op til 24
mdr. I denne fase bliver armen langsomt bedre med
mere bevægelighed og færre
smerter. Ikke alle bliver helt
symptomfri.

HOFF

En frossen skulder er svær
at behandle, og man har
endnu ikke fundet noget,
der har god effekt på selve
kapselirritationen. Ofte kan
man dog lindre mange af de
følgeproblemer, der opstår.
Andre årsager til smerterne
bør udelukkes bl.a. vha. en
ultralydsskanning.

