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Ta ansvar – drikk champagne!
Slik får du ekstravagant livsnytelse til å fremstå som selvutslettende.
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2018 kan bli husket som sommeren da barna brukte østers som agn og det mest ansvarlige nordmenn kunne gjøre var å drikke champagne.
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Norge risikerer å gå tom for rent drikkevann, men det folk friker fullstendig
ut av, er at ølkranene kan gå tørre. Det gir nytt liv til 1200-tallets Håvamål:
Inkje so godt som godt dei segjer er øl for manna-ætt. Di meir du drikk, di
mindre vit mun du i hausen hava.
kommentator

Joacim Lund

om meg

Aftenpostens mat- og teknologikommentator

Vi må ha vann. Vi må ikke ha øl.



CO₂-krisen kort forklart

Forebyggende bobler
Når vi snakker om CO₂-forbruk, er øl og vann to sider av samme sak. CO₂
brukes både til å rense drikkevannet og til å lage bobler i øl.
Nå er det visstnok kommet et skip til Telemark med CO₂-forsyninger, så den
akutte faren er over for denne gang. Men det er fortsatt mulig å argumentere
forebyggende. Det er et felles ansvar å unngå øl dersom vi også i fremtiden
skal være velsignet med rent drikkevann.
Du kan selvsagt drikke en hvilken som helst vin uten bobler dersom du vil ha
alkohol og setter samfunnets interesser fremfor dine egne. Men det finnes
også musserende viner du kan drikke med den reneste samvittighet, selv i
tider med begrenset tilgang til CO₂.

Bobler seg selv
I Champagne lager vinprodusentene gjerne hundrevis av ulike baseviner av
druene fra de ulike delene av vinmarkene. Noen av dem blandes og tappes på
flasker, og tilsettes sukker og gjær før flaskene korkes og lagres en tre års tid.
Underveis skjer en ny fermentering, eller gjæringsprosess om du vil, gjæret
spiser sukkeret (og etter hvert seg selv), og CO₂ er et av biproduktene.

annonse

Fordi flasken er tett, har ikke karbondioksidet noe sted å gjøre av seg, og løses
opp i vinen. Flaskene lagres med tuten ned slik at gjærrestene samler seg i
flaskehalsen, flaskehalsen fryses ned, og gjæren fjernes som en propp.
Deretter toppes flasken med søt vin – en dosage – og korkes på nytt.
Den ferdige champagneflasken inneholder rundt 100 millioner små, fine
bobler – helt uten tilsatt CO₂.
Med andre ord, og dette er det viktige å huske: Champagne er ikke bare godt,
det er det udiskutabelt mest ansvarlige valget av boblende drikke når Europas
drikkevann trues av CO₂-mangel.
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Tsjekkias nyinnsatte statsminister Andrej Babis viste seg som en ansvarlig politiker da han valgte champagne
fremfor øl på innsettelsesfesten.

Crémant og cava er også drikkevannsvennlig
Ønsker du å snobbe nedover, kan du selvsagt drikke rimeligere musserende
viner fra andre steder også. Crémant produseres med samme metode som
champagne mange steder i Frankrike, som Limoux, Burgund, Loire og Alsace.
Spansk cava blir også produsert på denne måten. Og sørafrikanske cap
classique-viner.
Italiensk prosecco og tysk sekt, derimot, produseres stort sett av bulkvin med
tilsatt CO₂ i store trykktanker. Tommelfingerregelen (også) denne sommeren
blir derfor å unngå prosecco og øl.
Noen har selvsagt sterke egeninteresser i å avdramatisere situasjonen.
Bryggeriforeningens leder Petter Nome anbefaler folk å ha is i magen. Som
om de ikke har det uansett på varme sommerdager.
Spørsmålet er hva man skal drikke til isen.

Flere kommentarer av Joacim Lund

Ta ansvar – drikk
champagne!

Hvordan kaste ut
utlendinger

«Det fremstår som en
slags storpolitikkens
Fritzl-kjeller»

«En urovekkende
andel unge leser ikke
nyheter, stoler ikke
på dem og vet ikke
hvor de selv står
politisk. Det er vår
skyld».

«Ingen steder utviser
menn lavere
kompetanse og større
selvtillit enn ved
engangsgrillen»

«Nå skal Oslos
visuelle identitet
oppdateres. Den
gamle er SÅÅÅ 1043»

«Kokkejævelen» er
død

Innovasjon Norges
nye storsatsing:
Tinder for nordmenn
som vil møte
utlendinger

Frosne reker er
menneskets seier
over naturen

Ja til tukling med
skaperverket! Jo til
GMO!

Hjelp en bonde, grill
en gris!

Midt i tillitskrisen
lanserer Facebook en
datingtjeneste – og
ber om tillit til å
forvalte dine mest
personlige
opplysninger.

Denne ukens mest
komiske politiske
debatt: Jon Helgheim
(Frp) og Linda
Hofstad Helleland
(H) i rollene som
Gubben og Gamla!

Viktig at noen har
bakkekontakt i
luftambulansekrisen

Stig van Eijk løser
fake news-problemet!

Luftambulansekrisen
: «Tar du fyr i dag,
bør du sørge for å
gjøre det i en av de
store byene»

Mystisk luksusyacht,
kriminelle
byggearbeidere og
stigende utgifter
holdes hemmelig. Det
er på høy tid å lufte ut
på Slottet.

«Er det på tide å
erkjenne at denne
omstridte
kvoteringsloven var
en placebokur uten
virkning?»

Eventyret om
kongehuset og den
hardtarbeidende
Playboy-modellen



JOACIM LUND
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8 kommentarer
Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert. Les mer her.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

POPULÆRE

Eirik Stoltz
for 1 dag siden

"...men det folk friker fullstendig ut av, er at ølkranene kan gå tørre." Jeg har hverken sett
demonstrasjonstog eller underskriftskampanjer for å redde sommerpilsen, eller opplevd at dette
var et stort tema i lunsjen. Derimot har jeg opplevd et ras av artikler på trykk og nettaviser.
Det er litt irriterende at folket tillegges sterke følelser som raser eller elsker, når de fleste av oss
gir blaffen. Men det er bare litt irriterende. Det er ikke slik at «Folket raser over kommentatorkorpset!»
Svar

7 Anbefaler

Eirik AAland Litangen
for 1 dag siden

Frå eit bryggeri:
Litt folkeopplysning i desse CO2-tider: I fjor bestemte vi oss for å bruke nitrogen til å overføre øl
under produksjonsprosessen. Dette er tryggare for dei som jobbar hos oss, nitrogen kjem frå
lufta og ikkje minst er det miljøvenleg. Vi produserer øl "på gamlemåten", -dvs vi pasteuriserer og
filtrerer ikkje ølet vårt, og vi driv med flaskemodning. Altså vi treng ikkje å tilsette CO2 for å få
kolsyre. Det lar vi gjærcellene lage sjølve på flaska. Noko som krev tid og kunnskap. Men det er
verdt det, for vi meiner dette skaper den beste smaken.
Det går bra med øl fortsatt.
Svar

3 Anbefaler

Erik Pedersen
svarte Eirik AAland Litangen for 1 dag siden

Merkelig dette...Nitrogen, tidligere kalt kvelstoff, er tryggere enn CO2, koldioksid, som også
kalles livets gass, og som er en forutsetning for oksygenproduksjonen på Jorda...
Jeg er klar over at dette er ordkløveri, men jeg klarte ikke å dy meg. Sorry for det men ha en
fortsatt god dag allikevel....
Svar

Anbefal
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Bare timer etter EUlandene ble enige om en
ny migrantavtale, varsler
Italia sommerstengte
havner for skipene som
redder båtflyktninger
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