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	 dryCkKröniKa

favoritplatser att 
dricka vin – del 8: 
ystad Saltsjöbad, 
Österlen

i bland, när smutsen från Grammisgalor, Guldbaggar 
eller Cissi Elwins ointelligenta ögon når innanför 
dina skyddande Pierre Cardin-glas, när den svenska 

musikbranschen med dess skivbolag, små assistenter 
och dj:ande PR-människor, denna smaklösa best driven 
av ren ondska och illvilja, når innanför din Kenzo-mor-
gonrock.

När detta skoningslösa maskineri, fullständigt 
borderline-psykotiskt, tänkt att domptera dina barn, 
förgöra din själ och äta ditt hjärta, och dess tentakler 
strålar på dig genom din tv, radio och email måste du, 
för att mentalt överleva, hitta en plats för din tillflykt.

En plats så ren och fri och fylld av skönhet att ovan 
smuts inte når dig. En plats så ren och fri att den renar 
och helar dig från ovan antimänniskor.

Platsen är bara en 
övernattningsväska bort. 
Platsen heter Ystad 
Saltsjöbad och ligger i 
den vackraste delen av 
Sverige: Österlen.

Jag älskar Ystad 
Saltsjöbad eftersom jag 
tycker om hur personalen 
tar hand om mig. Är mitt 
ansikte puffigt läggs det 
på en isdyna. Får jag en 

skada på huden tröstar de mig med en anti-age-produkt. 
Börjar jag gråta får jag ett bord på restaurang Nero. 

Jag tränar här regelbundet. Jag gör sit-ups. Jag kan 
nu göra hundra stycken. 

Så. För mig är Ystad Saltsjöbad ett… reningsbad. 
Utsikten över havet och strandmiljön är bedövande vacker. 
Interiören? Tänk Newport, Rhode Island. Om vi hade haft 
en Kennedy-klan i vårt lilla land hade de semestrat här.

Du vaknar upp av vågor som slår upp mot stranden, 
äter en frukost samtidigt som du kan spegla din rena 
hy i besticken. 

Du får vatten i vattenglas och vin i vinglas. Precis 
som det ska vara. Sedan öppnar sig ett paradis av 
behandlingar och massage. Ansiktet rengörs, ångas, 
peelas. Terapeuten har ett perfekt handlag. Du svävar 
till slut och ser dig själv smekas ovanifrån.

Spänningar och stress trycks behändigt ur dig i den 
svenska massagen. Du befinner dig i himlen.

Men att se ut över havet med ett glas Jacques 
Selosse i handen är kanske det jag minns starkast från 
detta paradis. ■
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”Om vi hade haft 
en Kennedy-klan i 
vårt lilla land hade 
de semestrat här.”

6
—

Vin Nature 
Vinets naturliga 

framtid. 

5
—

Pierre Frick, 
Larmandier 

och Joly 
Bästa producen-

terna just nu. 

 
4

—
Puligny-

Montrachet
2005:an bara växer 
i komplexitet och 

intensitet.

3
—

Svavel
Vinets klamydia.

2
—

Dessertvin 
Drack Sauternes 
90 på Sjömagasi-
net. Jag log inte.

1
—

Sherry
Jag dricker hellre 
en bra bourbon. 
Förslagsvis en 
Makers Mark.

Champagnehuset Brice startade den 8 September 1994. 
Firman ligger i hjärtat av Bouzy Grand Cru Classé 100%. 
Familjen har levt i Bouzy sedan 1600-talet och är ägare till 
sju hektar mark. Brice tar även druvor från andra odlare 
mestadels från Aÿ, Bouzy, Cramant och Verzenay. Jean-René 
är chef både för vinmakeriet och produktionen och till sin 
hjälp har han oenologen Michel Joly som har arbetat för 
familjen i 30 år. 

Privat import: fyra nya 
champagne och fyra nya öl

GoNzo IMPerIaL Porter
Lanserades som hyllning till Hunter S 
Thompson när han blåste skallen av sig 
2005. En mustig, böljande besk porter 
vars rostade maltsmak juckar mot 
smaklökarna. Länge.

roaD DoG
Den första öl som Steadman bildsatte 
med hundmotiv. En mörk racka med 
smak av choklad, vilket gör den lämplig 
för såväl stora som små fyllehundar. 
En ”road hog” är en som äger vägen. 
Med Road Dog äger man baren.

K-9 WINter aLe
För kanske tankarna till George 
Stranahans bergstopp för en dyslekti-
ker, men är faktiskt en lek med ord på 
engelska. K-9: ”Kay-nine” eller ”canine” 
som stammar från latinets canis canis 
och betyder, kort och gott, hund. En ale 
att dricka till skidåkningen.

raGING BItch
En helt ny skapelse som jag inte har 
haft äran att avnjuta än, kanske för att 
den hela tiden säljer slut innan den har 
hunnit lämna ”US and A”. Enligt uppgift 
ska den ha en rasande smak, framjagad 
genom att ha tvångsmatat de stackars 
jästsvamparna (ett fall för aktivister av 
något slag) med sirap. Detta leder till 
att jäsningen går onaturligt fort, flera 
gånger fortare än lagom, och alkoholen 
bildas med en sådan fart att Johannes 
Brost, Ingvar Oldsberg och Tommy 
Körberg måste resa till Maryland flera 
gånger i veckan för att normalisera 
tillverkningsprocessen.

Brice roSéBrice MilleSiMe 2002Brice Aÿ Gr cruBrice Bouzy Gr cru

I förra numret diskuterade vi den 
naturliga vintrenden, Vin Nature. 
Den restaurang i världen som har bäst 
koll och mest exklusivt utval av denna 
vinfilosofi är Noma i Köpenhamn. 
Deras sommelier Pontus Elofsson och 
kökschefen och delägaren René Redzepi 
är en fullkomligt gudomlig duo. Noma 
är min absoluta favorit av världens 
restauranger och här är ett urval från 
mitt senaste besök. Då jag avnjutit en 
artonrätters avsmakningsmeny.

–Carl Reinholdtzon Belfrage

naturliga noma

roAD DoG

Vaktelägg på rökt hö.

Fläderblomma.

Pressat kycklingskinn.

olika sorters picklad lök, med benmärg.

lamm från Färöarna.

Havskräfta med dragonemulsion och 
pulveriserade isländska alger. 

K-9 Winter Ale

Gonzo iMPeriAl Porter

rAGinG BitcH–Carl Reinholdtzon Belfrage


