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jenner dere smaken av regnvåt kalkstein? 
Den prisvinnende vinkelneren Liora Levi 

briljerer med smak- og luktekspertise på en 
lunsj der hun er hyret inn for å snakke om 

vin. Hun briljerer, men på en pedagogisk måte. Og med 
et stort, varmt smil. Selv er jeg usikker på hvordan en 
regnvåt kalkstein smaker, mens Liora avslører at hun har 
stått midt ute på et jorde i Tyskland og slikket på en. 
Hun vet akkurat hvordan det smaker. Ved å smake og 
lukte på ting rundt seg, bygger hun opp et register i 
hodet. 

– Det er jo ikke sånn at jeg går rundt og slikker på hver 
eneste stein jeg kommer over, men jeg prøver å ta til meg 
de duftene og smakene jeg møter, sier hun. 

Selv om jenta fra Nesodden ønsket seg et kartotek alle-
rede da hun var liten fordi hun skulle katalogisere alle 
bøkene, kassettene og bildene sine, tok det lang tid før 
hun begynte å katalogisere lukt og smak for å sette det i 
sammenheng med vin. For bare fire år siden kunne hun 
ingenting om faget hun nå er mester i. 37-åringen har på 
den korte tiden rukket å bli både norsk og nordisk mes-
ter for vinkelnere, og jobber nå med vin døgnet rundt. 

– Jeg skjønner godt at folk synes det vi driver med er 
fjollerier, svarer Liora når vi diskuterer vinsnobberi og 
vinuttrykk.

– Alle yrker har sine særegenheter, og for utenforstå-
ende kan det sikkert virke meningsløst å beskrive en vin 
med ord som kattepiss, lær og asfalt. 

Sammen med Ken Engebretsen fra Vinoteca har hun 
nylig startet opp Vinkurset.no, der de holder vinkurs for 
helt vanlige folk som har lyst til å lære og som synes vin 
er spennende og gøy. Da er det viktig å være litt mer fol-
kelig og bruke ord og uttrykk «elevene» forstår. 

– Når du skal lære folk å gjenkjenne lukt, må du bruke 
begreper de kan relatere seg til. Da er det liten vits med 
kompliserte vinuttrykk.

Hun setter meg på prøve: 
– Hva er en rustikk duft for deg? 
– Fjøs, svarer jeg. 
– Ja, nettopp. Fjøs, gammelt, møkkete, mugg, vått, 

høstløv, jord, ull…
Assosiasjonene strømmer ut av Liora. Dette kan hun. 
– Da begynner folk å tenke på den type duft og assosi-

erer det med kjente ting. På den måten har man definert 
rustikk duft. Ingen kan forholde seg til en beskrivelse 
som at «rustikk duft er lukten av vellagret kumøkk fra en 
sjelden rase fôret opp kun på kløverblomster i siste fase 
av vekstsesongen». 

Hun snakker med nasal stemme og nesen i sky mens 
hun imiterer en vinsnobb.

– Det er mange av det kaliberet der ute, sier hun til-
bake i sitt normale stemmeleie. Hun har ingenting til 
overs for mennesker som har behov for å briljere med 
den type kunnskap, og kategoriserer en vinsnobb som en 
gubbe på noen og femti år som tror han kan mye om vin 
bare fordi han har kjøpt noen dyre flasker oppigjennom. 

Etter at Liora fullførte vinkelnerstudiet med toppkarak-
terer og ble beste elev i sitt kull, både i teori og smaking, 
har hun ikke sett seg tilbake. Hun elsker vinfaget.

– Det handler jo ikke bare om selve vinen. Vin er også 
bønder og landbruk. En vinbonde i Champagne er ikke 
noe annerledes enn en potetbonde fra Toten. De er opp-
tatt av vær og vind, av jordsmonn og vekst. At druer kan 
bli til noe så komplekst som vin med smak av alt fra ana-
nas, epler og jordbær til sjø, toast og mineraler gjør det 
jo ekstra fascinerende. Vinstokker er i tillegg noe av det 
fineste jeg ser, og det å besøke vinområder, stikke fin-
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Yrke: Sommelier. 
Norsk og nordisk 
mester for vinkelnere.
Jobber hos Vinoteca, 
Norsk Sommelier Ut-
dannelse (NSU), Vin-
kurset.no, Tysk Vinin-
formasjon og som fri-
lans vinskribent. Med-
lem av Norsk Vinkel-
nerlandslag. 

For fire år siden visste ikke Liora Levi fra Nesodden  
noe som helst om vin – nå er hun mestersommelier.  

Her får du hennes tanker rundt duft, smak, vinsnobber,  
vin til mat og polets hjelpere.
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grene i jorden og trekke inn lukten av vinmarken gjør meg lykkelig, forteller hun 
og smiler. 

Når Liora lager mat, som hun gjør veldig ofte, følger hun oppskriften. Hun er 
ikke typen som finner opp intrikate retter selv, men elsker å lage mat til andre og 
inviterer gjerne på middag. Med en far fra Israel har hun vakre barndomsminner 
om deilige dufter fra kjøkkenet og fersk frukt med masse smak, og folk som ikke 
gleder seg over god mat og vin gjør henne trist. Selv er hun svak for en klassiker 
når hun skal nevne sin favoritt innen mat- og vinkombinasjon: 

– Det er sikkert kjedelig å si, men østers og årgangschampagne er grisegodt. 
 Foran henne nå er det ingen østers, men derimot en kurv med potetchips som 

lages på stedet. Det lukter fett. Hun 
skyver den unna, og forteller at hun 
er veldig luktsensitiv, spesielt vár 
overfor ubehagelige dufter.  

– Det lukter for mye i hverdagen, 
sier Liora oppgitt. Hun synes ikke 
folk er flinke nok til å vaske seg. Den 
rustikke lukten av velbrukte, uvas-
kede klær river også i den skarpe nesen, og da hun for flere år siden røkte, brukte 
hun en egen røykehanske for å unngå at fingrene luktet røyk. Det kan hun heldig-
vis le av nå. 

– Nå er det matos som er skikkelig ille. Det er helt fjollete, men jeg har proble-
mer med å gå på Mathallen siden det da lukter mat av klærne mine etterpå, 
avslører hun. 

Parfyme kan også være et problem, og det er først de siste månedene Liora har 
begynt å bruke parfyme regelmessig. Hun velger friske, rene dufter som ikke er 
for florale. Dior J’Adore og Chanel Chance er favoritter. Folk som går på vinsma-
king etter å ha dusjet seg i parfyme, provoserer henne. 

– De kan jo ikke lukte eller smake noe annet enn sin egen parfyme. 

Den tilsynelatende alltid blide sommelieren hisser seg 
mildt opp og avslører at hun også kan bli aggressiv av 
dårlig service på restaurant. Det er mange steder hun 
aldri går igjen om servitørene har møkkete uniformer 
eller er uoppmerksomme. 

– Jeg gidder rett og slett ikke å bruke penger på dårlig 
mat og dårlig service. 

Liora anbefaler heller å bruke noen hundrelapper på en 
god flaske vin fra Vinmonopolet og nyte den hjemme 

enn å gå ut på restaurant og 
betale det tredoble for en flaske 
kjedelig vin. 

– Om flere valgte å bruke litt 
mer penger på en flaske vin eller 
hadde sjekket ut bestillingsutval-
get på Vinmonopolet, hadde man 
fått så mange og så mye større 

opplevelser. Det drikkes for mye kjedelig vin i Norge i 
dag, sier Liora, men innser at det ikke er så lett å finne 
frem i vinjungelen. Det er for eksempel ikke gitt at favo-
rittvinen din passer til den maten du skal servere. 

 – Bruk de polansatte! Både til å anbefale nye vinfavo-
ritter ut fra dine egne preferanser, men også til å finne 
vin som matcher retten du skal lage. Fortell hvordan du 
skal tilberede råvaren, hva slags tilbehør og saus du skal 
ha til og hvilke kryddere som er fremtredende. På denne 
måten vil det åpne seg flere spennende opplevelser, tip-
ser eksperten.
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Lioras 
vinfavoritter
Rødvin: Couly-Dutheil Baronnie 
Madeleine Chinon 2011
Hvitvin: Akkurat nå går det  
mest i tysk riesling; Von Winning, 
Balthasar Ress, Robert Weil  
og Bürklin-Wolf
Bobler: Jacquesson Cuvée no 736
Rosévin: Gassier Cuvée 946,  
Rosé 2012
Cocktail: Thyme Out (by Adam 
MacDonald – Liquid Engineers)
Produsent: Domaine Leflaive
Drue: Chardonnay
Hetvin: Blandy’s Bual 1920  
Madeira
Brennevin: Lysholm Linie  
Double Cask
Vinbok: «Oxford Companion to 
Wine» av Jancis Robinson
Musikk til vin og matlaging: 
Fransk bistromusikk

«Det drikkes for mye  
kjedelig vin i Norge.»


