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[Utvalg]

Basis  Polets vare-
sortiment. Kategori 
2-butikker har ca. 
400 varer. Kategori 7 
har ca. 2500.
Testutvalg  Testes i 
seks måneder. Selger 
produktet, beholder 
det hylleplassen. 
Bestillingsutvalg 
 Importørenes egne 
produkter. Bestilles 
og leveres via polet.
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pølser. For det store flertallet er ikke 17. mai 
dagen for de store kulinariske nytelsene. De 
fleste av oss har nok med å få logistikken til 
å gå opp. Du kommer til å være for opptatt 
med å konversere, skjære opp fenalåret, rope 
hurra og hindre ungene i å miste gassballon-
gen til å meditere over vinopplevelsen. Folk 
skal ha noe i glasset. Vinen skal smake godt. 
Også svigermor skal like det. Festen skal rul-
le. Ferdig snakka. 

Du har allerede kjent den, har du ikke? 
Tankene om at du burde vært flinkere. Bur-
de vært tynnere, så bunaden ikke var så ufor-
sonlig trang. Burde hatt mer kontroll. Men 
helt ærlig – hvis du ser tilbake på barndom-
men din: Hendte det noensinne at du kjen-
te lykken bruse i brystet fordi din mor had-
de strøket bunadsskjorten din? Piplet gleden 
frem mellom ribbena dine fordi bordkor-
tene var så vakre og håndlagde? Reflekter-
te du egentlig overhodet over hva som stod 
på bordet? Det er halvsmeltet Krone-is som 
bygger minnene jeg bærer med meg. Jeg ler 
fremdeles over den gangen jeg og min mor 
desperat forsøkte å støvsuge bunaden for-
di vi selvsagt hadde glemt å levere den til 
renseriet. Jeg elsker kaoset og gleden. Må-
ten et høylytt «skål» når som helst kan løfte 
oss opp over hverdagen på. Tonene til «Ja, vi 
els ker». Entusiastisk småløping nedover ga-
ten. Lyden av hornmusikk i det fjerne. Per-
feksjon har ingenting med glede å gjøre. Og 
det er jo gleden vi lengter etter, er det ikke?

Du rekker det. Dagen kommer til å bli fan-
tastisk. Åpent til seks. Riv ut lista. Vi klarer 
dette sammen. 

Og du? Gratulerer med dagen!

Gratulerer 
med dagen!
Ute i siste liten? Pust ut …  
Alt håp er ikke ute.

H ele mitt liv har jeg drømt om 
å være en av dem som hand-
ler julepresanger i oktober, 
eller stryker bunadsskjorten 

før bjørken spretter. Jeg er stadig optimist, 
selv om resultatene jeg har å vise til på om-
rådet, er langt fra imponerende. Heldigvis 
er jeg blitt gammel nok til å skjønne at jeg 
ikke er alene. Her er redningsplanken til alle 
dere som er ute i aller siste liten, aldri rek-
ker å lage bordkort og har glemt bunadsøl-
vet igjen i bankboksen. 

Pust! Vinmonopolet holder åpent til klok-
ken 18.00 dagen før dagen. Jeg har samlet et 
knippe viner som nesten garantert er på 
plass i sortimentet. Du klarer det! I år som 
i fjor. Sånn. Kan vi begynne å glede oss nå? 

De planlagte. Jeg vet det finnes folk der ute 
som har planlagt i ukevis. Som allerede har 
bestilt toppchampagnene jeg anbefalte for-
rige uke, og fått dem levert på døren. De har 
pisket marengs og handlet kreps til en kilo-
pris i samme divisjon som gull og safran. For 
flere uker siden inviterte de et tjuetall perso-
ner til frokost, og de la flid og omsorg i invi-
tasjonene. I morgen tidlig står de uanstrengt 
opp klokken fem og gleder seg til innrykket. 
Mens russen ruller rundt i en grøft, nyter de 
solen og har sikret seg billetter til aftenens 
konsert. Jeg vet de finnes. Jeg kjenner dem 
bare ikke personlig. 

Oss anDre. 17. mai består av lunkne pølser 
og smeltet is. Solo som du glugger ned i et 
stjålent øyeblikk. Et mylder av barn, med og 
uten kornett. Sekkeløp og enda flere wiener-
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Prøverommet  
Siste liten-anbefalinger

=4 Pizzolato Prosecco Brut
Pris: 129,50 kr

Varenr. 9701001. Basis, polkat. 4

Italienske bobler med rund smak og deilig 
skum. Bestselgeren har pyntet flaskene med 
norske flagg. Denne smaker bedre og friskere. 
Det er viktigere hva som er inni flasken enn 
utenpå.

=5 Clotilde Davenne Crémant  
de Bourgogne Extra Brut

Pris: 149,90 kr
Varenr. 1049101. Basis, polkat. 3

Franske billigbobler til frokosten! Flere av dis
se har syre som stikker eller aggressive bobler. 
Denne er deilig, balansert og god. Med et fin
gerbøl cognac oppi får du kongepjolter. Du 
hørte det ikke av meg …

=6 Balholm Premium Eple & Pære
Pris: 74,40 kr

Varenr: 539401. Basis, polkat. 1 

Min alkoholfrie favoritt. Smaker av eple og 
pære.  En deilig juice med kremete tekstur. 
Vanskelig å begrense seg på denne. Jeg tar et 
glass til.

=4 Dom. du Tariquet Classic 2013
Pris: 94,90 kr

Varenr. 3058301. Basis, polkat.1

Husker du denne? Fransk hvitvin som gir 
kvalitet og mye smak for prisen. Ren smak 
av eple, gul frukt og sitron. Passer til alt. Sto
rebror Tariquet Gros Manseng er enda bed
re (og litt dyrere). Med skrukork. Finnes også 
som boks. 

=4 Allram Grüner Veltliner  
2013 (boks)

Pris: 374,90 kr
Varenr. 5603206. Best., inne på 52 pol.

Anvendelig hvitvin fra Østerrike på 
boks. Frisk smak av grønne epler, sit
ron med en deilig fedmefølelse som 
går godt til både spekemat og røkelaks. 
Mild nok til at alle liker den. Interessant 
nok til ikke å kjede noen. Finnes både som  
2liter og 3liter.

=4 Piccini Rosso Toscana  
Organic (boks)

Pris: 269,90 kr
Varenr. 8027006. Basis, polkat. 2

Du trenger en rød boks også. Dette er en 
rund rødvin fra Italia. Uten store dyp og 
utfordringer, men sjarmerende og rund 
i smaken. 2liter, som jeg synes er mer 
håndterbar og praktisk enn de store. 

hjemmelekse
[Gjør det selv]

Smil til dem som 
jobber på polet! 
Det er ikke deres 
feil at du er 
stresset. 
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