
Side 46
PROFIL
Tekst: Tom Amriati-Løvås

Side 47
PROFIL

Foto: Kai Myhre

Lioras  verden

Om vi skulle plassere Liora Levi inn i et av 
Jostein Gaarders univers, ville vi åpnet med spørsmålet: 

Hva er meningen med vin? 
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– Særlig, det får du meg ikke til å svare på, ler Liora, og snur 
seg tilbake mot en fullsatt sal i Posthallen i Oslo. 

– Altså, om dere skal velge et område for å følge innhøstingen, 
har kanskje ikke Rhônedalen det enkleste terrenget, da får dere 

i hvertfall trent rumpe og lår i skråningene, sier hun til forsiktig 
 humring fra salen. Det er masterclass for Horecabransjen, og  Liora 

er forfriskende rett på sak om det bratte terrenget ved elven 
Rhône. 

Senere står hun med nesen dypt nede i et glass med vin fra nettopp Rhône
dalen Vi er på smaking av viner fra utvalgte produsenter fra hele Frankrike. 
– Jeg får ikke gått på så mange smakinger som jeg skulle ønsket, sier hun 
og sukker.  – Men det handler om å prioritere. Nå kommer jeg rett fra et 
foredrag, og etterpå skal jeg jobbe 
med en vinkjeller som skal full
føres. Denne smakingen er like
vel verdt et besøk. Hun  tenker 
seg om. – Kanskje det å smake 
på noe med en fortelling bak er 
meningen med vin? Spør hun og 
dykker nesen i glasset på nytt.

Liora er en av de skinnende 
unge stjernene på vår hjemlige 
vinhimmel. Det er ikke  lenger 
pondusmager og tiltagende 
hente sveis som har monopol 
på å mene noe om vin i Norge, 
heldigvis. En ny generasjon med 
høyt utdannede og ekstremt 
dyktige vinkjennere kommer nå 
på banen med mer entusiasme, 
videre horisont, flere spørsmål og 
høyere tempo enn mange er vant 
til. De har også påtagelig  lavere 
château faktor enn ekspertene 
fra tidligere tider. 
Som et udiskutabelt eksempel på denne nye generasjonen finner vi Lio
ra. Ikke bare bærer hun rundt på enormt mye kunnskap om vin. Hun har 
en lang og uvurderlig erfaring fra restaurantbransjen. Hun har evnen til å 
fange publikum med både fakta og humor, og hun har null tålmodighet 
med besserwissere – en hardtslående kombinasjon.

Mye jordsmonn der ute
Tilbake i Posthallen har Liora kommet til et av favorittemnene sine, jords
monn. – I Rhônedalen finner vi granitt, gneis og glimmerskifer, forteller 
hun. Salen noterer ivrig. 
Dette er noe hun liker, og det er tydelig at hun føler seg hjemme foran et 
interessert publikum. 
– Jeg er så heldig å få undervise på Norsk Sommelier Utdannelse, der kan 
jeg få tilført mye kunnskap til studenter som skal bli det samme som jeg, 
sier hun da klassen er over. – Da kan jeg gå ordentlig i dybden på de for
skjellige temaene. Deltagerne på vinkursene har som oftest andre forutset
ninger, og vi kommer sjelden videre fra det grunnleggende. Ikke for det, 
jeg synes det er fabelaktig å kunne gi vininteresserte mer kunnskap, og å 
dra folk videre inn i vinens verden. Alle behøver ikke kunne alt, men det 

morsomme med vin er at mange 
er interesserte og nysgjerrige, og 
det er nok av dem som vil vite 
mer. – Kanskje meningen med 
vin er å formidle kunnskap om 
noe morsomt og godt?

Fra Bearnaise til Bordeaux
Før vin var det Big Horn på Aker 
Brygge. Her kom Liora sakte 
inn i vinfaget ved å bli med på 
produsent besøk  – Det var kan
skje mer tilfeldighetene enn et 
planlagt yrkesvalg som fikk meg 
inn på denne banen, sier hun.  
– Jeg hadde vel også skjønt at 
det er grenser for hvor gøy det 
er å  servere biff med bearnaise 
og mais i lengden. Kanskje 
 meningen med vin er at vi ikke 
skal være tørste når vi spiser?

Veien fra Bearnaise til Bordeaux 
gikk gjennom Norsk Sommelier Utdannelse, og Vinkelnerlandslaget . I en 
periode arbeidet hun også på Oro som hovmester og tilegnet seg uvurder
lig kompetanse innenfor fine dining. I dag jobber hun ved Vinoteca med 
å bygge vinkjellere, foreleser ved Norsk Sommelier Utdannelse og driver 
Vinkurset.no sammen med Ken Engebretsen. I tillegg arbeider hun for 
Tysk Vininformasjon og skriver vinrelaterte artikler på freelance basis.

– Etter at jeg kom inn i vinfaget har jeg nå det nærmeste jeg kommer en 
perfekt jobb, sier hun. – Jeg får lov å jobbe med noe jeg elsker å gjøre, og kan 
egentlig ikke tenke meg at jeg kan ha det bedre enn det. Hun smiler. –  Du 
kan vel skrive at akkurat nå lever jeg drømmen, og kanskje det er meningen 
med vinen?

Å vinne
Dette med konkurranser ligger hele tiden i bakhodet. Men du må ta valg 
her i livet. Selv om jeg er i en livssituasjon som er perfekt for å konkurrere, 
er det en påkjenning å være så ensidig fokusert på konkurranser. Å delta i et 
EM eller VM er hinsides mye arbeid. I praksis gir du opp livet ditt i flere år. 
Alt handler om lesing og studering av vin, vin og vin. – Jeg har gjort dette 
siden 2010, og det har vært verdt det, men jeg tror at jeg i tiden fremover 
vil finne tilbake til den sosiale Liora, sier hun og smiler.  – Hvis jeg ikke 
hadde funnet vinfaget hadde jeg definitivt gjort noe med mat. Det er mye 
lidenskap og følelser i mat som jeg ikke ville vært uten, sier hun. Eller kan
skje like gjerne foto, som jeg er svært fascinert av. Jeg tror det handler om 
å uttrykke seg, det kan enten være gjennom et bilde, gjennom en matrett, 
eller en historie rundt en vin. Jeg tror kanskje det er meningen med vin, å 
finne lidenskapen for noe?

Glade mennesker og vin
– Jeg har alltid vært rastløs, og må vite at jeg skal reise et sted hele tiden. At 
det i de siste årene har vært turer til steder med vin, blir jo bare en bonus, 
smiler hun. – Jeg trives på tur, og liker å komme til steder der det skjer noe. 
Kanskje det er meningen med vin, å finne nye steder å være hjemme? 
– Jeg leste et sted at: hjemme er der du linker opp mot WiFi automatisk. 
Sier hun litt umotivert. Kanskje det heller skulle vært et sted der det er 
god vin og glade mennesker? Spør hun. – I så fall blir hjemme for meg en 
vingård. For meg er det viktig å holde kontakten med de som produserer 
vinen, å ikke bli fanget av château syken, om du vil. Det er jo bønder som 
dyrker vin, akkurat som korn og grønnsaker. De er opptatt av vær og vind 
og produksjonsmetoder, som andre bønder. Jeg lærer alltid noe av å besøke 
en vinbonde. De er jo like opptatt av vin som meg, bare med en annen for
utsetning, sier hun. Hvis du tenker over det er vin noe som engasjerer en 
lang rekke ulike mennesker  Hun tenker seg om. – Ja, akkurat det tror jeg 
er meningen med vin.


