
GODside 12 – Lørdag 25. august 2012

Vinhøsten er rett rundt  
Om få uker
høster Knut
Helge Thompsen
flere hundre 
kilo druer på
Kvelland
vingård. Bare
modningsproses-
sen står igjen.

Før sommeren fortalte Knut
Helge Thompsen om å dyrke
drømmen på Kvelland vingård
i hagepraten. Siden den gang
har de rundt 1.500 drueplan-
tene vokst seg høye og drue-
klasene har blitt større. 
– Jeg har gjødslet med hus-

dyrkompost, og har fått plenty
med vann fra oven, sier ving-
ründer Knut Helge Thompsen.

– JEG HAR OGSÅ trimmet
ned antall klaser slik at en
drueplante bærer så mange
som er gunstig. På noen sorter
har jeg klippet av litt blader
slik at solen kommer inn til
drueklasene. Dette hjelper til
på modningsprosessen, samt
at det tørker klasene etter fuk-
tig vær, forteller Thompsen.
Dette var en god tid for å for-

telle om den videre utvikling-
en i vingården i denne spalte,
da de fleste drueplantene i
vingården om kort tid blir dek-
ket til med nett. Dette for at
ikke fuglene skal forsyne seg
av druene når de begynner å få
rødfarge. 
– Og når det kommer til inn-

høstingen av druene kan jeg
ikke ha mange rundt meg. Da
er konsentrasjonen på topp,
smiler gründeren.

THOMPSEN ANTAR at dru-
ene blir høstet inn i oktober.
Det vanlige er månedsskiftet
mellom september og oktober,
men i år har våren og somme-
ren vært forholdsvis kalde. 
– Det er helst litt sent å høs-

te inn druene i oktober. Plan-
tene skal helst kunne stå og
samle næring en stund før
frosten kommer. Da tåler de
vinteren bedre, samt at de får
et bedre utgangspunkt til nes-
te vår, forklarer Thompsen.
Etter en rundtur i den bug-

nende vingården fastslår
Thompsen at det trolig har
skjedd noe under blomstring-
en som gjør at det er færre
druer på klasene enn det han
skulle ønske. 

– Det var litt dårlig vær i
blomstringen. Befruktningen
har ikke være optimal, noe
som resulterer i at det ikke er
så mye druer som det burde
vært. Men jeg håper å kunne
høste noen hundre kilo i okto-
ber, sier han, og legger til:
– Det som er fordelen med få

druer på hver klase, er at de
druene som er der, modnes tro-
lig fortere.

NÅR DET NÆRMER seg tid
for innhøsting, måler Thomp-
sen sukker og syre i juicen.

Han bruker et refraktometer,
som er sammenlignbart med
måleinstrumentet man bruker
når man måler glykol i frost-
væsken på bilen.
– Man ser på brytningsnivå-

et til sukkernivået i druejui-
cen. Når man ser på sukkeret
vet man også hvor mye alko-
hol det kan bli i vinen. Det
skal også være et visst nivå på
syren før druene høstes. Gjer-
ne 8-9 gram per liter, forklarer
han.
– Under gjæringsprosessen

syren reduseres med cirka 3-4

gram. Da blir det et greit nivå.
Har man for lav syre blir vinen
veldig flat og kjedelig. Man øn-
sker friskhet i vinen, utdypes
det.
Hvis man ønsker å lagre vi-

nen over flere år, bør man høs-
te druene når de har et litt
høyt syrenivå. Dette fordi sy-
ren reduseres etter år med lag-
ring. En slik vin vil ikke være
god ung, men blir bedre med
årene.

ETTER INNHØSTING renses
druene fra stilken. Rødvinen

blir gjæret på hele massen,
mens hvitvinen blir laget på
juicen.
– Juicen gjæres gjerne i 14

dager. Da gjæres det på sukker.
Nye sorter kan man gjerne
oppnå elleve-tolv prosent alko-
hol fra uten tilsetting av suk-
ker. Enkelte sorter må man til-
sette sukker for å komme opp i
ønsket alkoholprosent, sier
Thompsen.
Etter hovedgjæringen pres-

ses juicen ren. Denne råvinen
vil deretter stå og klarne i tre
til fire måneder – kjølig og

Drueklasene i vingården til Knut Helge Thompsen trenger enda noen uker til før de er modne. Snart skal han henge på nett for å beskyt    
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