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Øl-test!

Lederen
Kjære lesere, kjære nederlandertalere,
Homo sapiens neanderthalensis var et urisk folkeslag som levde i Eurasia circa. 250.000-40.000 år siden. I dag har et par
tusentalls nederlandertalere valgt å påta seg “samme” tittelen og siden du leser dette her akkurat nå kan du regnes som
en av dem. Norges relasjoner med Nederland strekker seg tilbake til 1600-tallet da Nederland begynte å avansere sin posisjon som en mektig handelsnasjon, også med interesse for nordiske farvann som vikingene så brutalt hadde styrt et par
århundre tidligere. Til tross for motsetninger, som at nederlendere visst skal være gjerrige og Norge dyrt, har Norge-Nederland relasjoner utfoldet seg nesten like heftig som den nederlandske økonomien, blant annet grunnet tulipan-løk handel.
Gratulerer med å være del av den blomstringen! Som norske nåværende/tidligere/fremtidige norske studenter i Nederland, eller som en annen tilknyttet deze groote gezelligheid, er du en fundamental del av at det gode forholdet og sterke
bånd mellom Norge og Nederland strekker seg videre i fremtiden, om de overlever et vilt spådd norsk skøyte-comeback
(krysser fingrene) .Så hva er er Nederlandertaleren? Du er nå blitt innviet i tidenes ordspill som egentlig er så mye mer
enn et muligens La Chouffe/Heiniken/Radler/Ijwit-oppfunnet-by-default-via-stavefeil navn. Dermed omhandler Nederlandertaleren visjonen vår her i redaksjonen, ikke ulik Rutte-koalisjonen sin: innovasjon, energi, bærekraftighet (Rutte-refereanse stopper) moro, ordspill og en god dose
prokrastinering (eller/og øl). Som et nyhetsbrev like dynamisk som de 991 vindmøllene
(398 drainage mills (hva heter det på norsk?) og 594 industrielle korn møllene) håper vi
at vi litt som Freia kan gi deg et lite stykke Norge - I Nederland! Samtidig, håper vi at vi
kan gi de som befinner seg i Norge et lite stykke Nederland. Det er heller ikke krise, og
uansett som Mark Rutte sa; “never waste a crisis”- så bruk den muligheten til å eventuelt bestille deg en ungdomsbillet om du er så heldig til Schipol for 299,- Derfra går det
nemlig tog til flere av Nederland’s “perler”: Amsterdam og Haag for å nevne noen, som
vi også har laget reisereportasjer for i denne utgaven av Nederlandertaleren. Om du
lurer på hvilken øl du skal drikk, sjekk øl-testen, og hvis du lurer på hvem du skal drikke
øl med, sjekk listet over det nye Ansa Nederland styret bakerst. Velkommen til det første
nummeret, re-introdusert, Nederlandertaleren!
Petra K. Stangvik, Redaktør

Reisereportasje: 5 Steder (foreløpig) uten turister i Amsterdam!

Bar Botanique

I de siste årene har vi «lokale» Amsterdammere opplevd en betraktelig økning i antall turister som kommer
på besøk, og dette er forståelig nok, for det er få steder som er så fantastisk som Amsterdam! Likevel kan
det av og til bli litt for mye av det gode, og da er det alltid deilig å kunne trekke til steder hvor turistene enda
ikke har gjort sin innmarsj. Nedenfor finner du derfor fem steder som ligger i/nært sentrum hvor man har
mulighet til å praktisere de Nederlandske frasene man har lært seg – både med servitører og gjester!
Rum Baba
De Ceuvel – Hier kunnen we lekker genieten!
Korte Papaverweg 4, 1032 KB Amsterdam
Tenk deg en søndag, du er litt klein og trenger ett digg sted
å slappe av, men vil gjerne ut av huset. Da er de Ceuvel helt
perfekt! Ved å ta ponden (gratis båt) fra Central stasjon
over til Eye og så gå i 10 minutter rett nordover, kommer
man til en verden litt annerledes enn Amsterdam sentrum.
Et gammelt skipsverft er bygget om til restaurant/ kafé,
med stort uteareal og deilig atmosfære inne. Hva er vel bedre enn å sitte på en huske mens man drikker deilig øl? Hvis
da i tillegg solen skinner på veggen hele dagen, er det få ting
som er bedre!
Proeflokaal t´Kelkje – Welke Jenever kan jij aanraden?
Oudezijds Achterburgwal 164A, 1012 DW Amsterdam
Amsterdam har en lang tradisjon med proeflokaal, eller
prøverom, hvor bareiere tidligere fikk prøve varene til destilleriene før kjøp. Hos t’Kelkje får man samme viben, til
tross for at kaféen bare er ett par år gammel. Her får man
deilig tysk øl, og muligheten til å velge fra en vegg med
likører, brennevin og jenever. Man møter også naboen som

vil ta seg en ettermiddagspils med avisen og expats fra naboblokken. Utrolig nok, tross liggende i utkanten av Red
Light District, er det heller få turister som har oppdaget
denne lille kneipen som alltid har bra øl på tapp og en deilig
atmosfære.
Café Thijssen – Mag ik een bier alsjeblieft?
Brouwersgracht 107, 1015 GD Amsterdam
Café Thijssen er en salig blanding av alt som er godt. For
mange Nederlendere er dette den faste plassen å gå for
fredagspils etter jobb. Fra klokka seks er både ute og inne
fullt av lykkelige mennesker som kjenner helgefølelsen ta
overhånd! Det er mulighet til å både sitte ved bord, ta seg
en matbit, stå eller danse. Her er mulighetene mange, enten
det er å sjekke opp lokale kjekkaser eller bare nyte livet med
vennegjengen. Stemningen er uansett helt upåklagelig!
De Ysbreeker – Wat is dit gezellig!
Weesperzijde 23, 1091 EC Amsterdam
De Ysbreeker ligger kanskje litt utenfor sentrum, men med
tre metrostopp fra Centraal, går det helt fint.

Liggende langs Amstel, med en svær terrasse under trærne,
er det få steder som er så deilig for en digg lunsj i solen som
her. Maten er bra og kakene bedre, men det beste er nok
stemningen og lokasjonen. Med utsikt på Amstel har man
gratis underholdning fra aktive roere, turister på bærtur og
det som ellers farer forbi. Det er rett og slett en perfekt spot
for people-watching og generell henging.
OCHA – Het was heerlijk!
Binnen Bantammerstraat 1, 1011 CH Amsterdam
Amsterdam har mange restauranter, spesielt kanskje asiatiske restauranter. Likevel er denne noe utenom det vanlige.
Her møter du en liten familie hvor alle står på kjøkkenet.
Her er det ikke plass til mer enn hva som er absolutt mulig,
men får man ett bord, er det så absolutt verdt at man må
sette sin personlige distanse litt under press. Fantastisk thai
mat til en billig penge er som musikk i en students øre. Her
møter man alle slags folk i døra (mest fordi den bare er 40
cm bred), både eldre og yngre, rike og fattige. Dette er det
sted for alle – rett og slett fordi de kan lage mat, og det forbanna bra også!

Proeflokaal t´Kelkje

Her er en liste med steder som også er verdt og nevne,
men som gjerne har litt mer turister eller ikke kom
med på listen over:
Restauranter:
Polder
Bar Botanique
Wilde Zwijnen
De Vlaming
Dos
Bierfabriek
Kam Yin
Utesteder:
Studio K
Bar Basquiat
Fridays

Drinks:
Bar Bukowski
Biertuin (to lokasjoner)
Elijders
W at the Dam
Checkpoint Charlie
Kaféer:
Rum Baba
Haartje Oost
De Jaren
Het Monumentje

Reisereportasje: Haag

av Lars Laurent

Hilsen fra studentprest Bjørn Olav Bøe
Kjære leser!
Bladets redaktør har bedt meg om å bidra med noe til denne
utgaven av «Nederlandertaleren». Siden jeg nok har gått
over i pensjonistenes rekker når neste utgave kommer, benytter jeg med glede anledningen nå.
Jeg har fått være med på mange ANSA-arrangementer i
Nederland de årene jeg har hatt Benelux som en del av mitt
ansvarsområde. Noen minnerike, og andre enda mer minnerike ;-) Og alltid hyggelige minner!

Den Haag er Nederlands 3. Største by, etter Amsterdam og Rotterdam. Der de to større tilbyr et høyere tempo og svingende uteliv, er Haag en roligere og litt stivere by, men det betyr ikke at man vil kjede seg her. I denne lille reiseguiden
tar jeg deg med til mine 6 personlige tips til en topp opplevelse i byen som stadig overrasker.

Fredspallasset
Start gjerne dagen med å ta turen til Fredspallaset. Dette
bygget er selve symbolet på Haag som et senter for fred og
demokrati. Palasset ble offisielt åpnet i 1913 og huser i dag
blant annet den internasjonale rettsdomstolen.
Scheveningen
En av de største fordelene med å bo i Haag er at du bor
nærme kysten. En kort sykkel tur fra sentrum og du befinner deg plutselig i en liten strandby. Her er det flust av
strandbarer og restauranter åpne under sesongen. Ta også
en spasertur ut på den flotte piren som går fra land og ut
i havet. Her kan du ta en tur i pariserhjulet eller et bungie
jump for de litt mer vågale. Evt. kan du selvfølgelig ta med
piknikkurven og bare slappe av på stranden, det er nok av
plass.
Grote Markt
Du er tilbake i sentrum og kanskje litt tørst? Et godt sted å
begynne kvelden er Grote Markt. Her er det alltid folk og
om sommeren kan du snuble over diverse festivaler og konserter. Grote Markt, med sine belyste trær og mange barer,
byr på en koselig og sosial atmosfære. Absolutt et bra sted å
gå hvis man er ny i byen.

Gekke Geit
”Den gale geiten” er en intim og low-key bar (I tillegg til å
være et lite hostell). Hver søndag er det jazz-jam. Ofte er
baren full av studenter og det er lett å møte nye folk her.
Beergarden
Beergarden er ingen hage, men faktisk en stor kjeller i det
gamle rådhuset. Her er det nok øl. Er du en som liker dj’s
som spiller electronica og EDM bør du ta en tur hit.
Paard Café
Stedet ANSA i Haag alltid ender opp. Paard café er kanskje
det nærmeste vi kommer nattklubb. Trøkk og intimt nok til
å få norske føtter til å bevege seg på dansegulvet.

Du lurer kanskje nå på hvor du kan sitte ned spise? Vell, tingen er et Haag har mange fine restauranter og caféer. Istedenfor å ramse dem opp anbefaler jeg å se hva du finner i
nærheten av tipsene ovenfor. Kanskje du finner noe verdt å
tipse andre?
Lykke til, og kos deg i Haag!

Ett arrangement husker jeg spesielt godt fordi jeg den gangen hadde en god idé som skulle vise seg å ikke være så
veldig god allikevel. Faktisk en ganske dårlig idé.
Jeg var invitert til en grillkveld som skulle arrangeres av lokallaget i Rotterdam. Lokallagslederen hadde fått låne en
leilighet med balkong der vi kunne grille ute på balkongen.
Det var kjøpt inn en engangsgrill, men problemet med engangsgriller er at de blir svært varme – for varme til å kunne
settes rett på bordet. Men jeg hadde altså det jeg trodde var
en god idé: Vi kunne bare bruke en stor flat tallerken, snu
den, og plassere grillen oppå den.
Mens pølsene stekte, var det tid for å ta gruppebilde av alle
som var kommet. Det var dårlig plass til å samle alle på balkongen, så bildet måtte bli tatt innendørs. Det ble mange
bilder og mye prat – helt til en svidd lukt minnet oss om grillen ute på balkongen. Og det som luktet var ikke pølsene,
men svidd tre! Da vi kom ut, så vi en tallerken som hadde
sprukket i to på grunn av den sterke varmen, og engangsgrillen som hadde svidd seg godt ned i bordflaten. Innholdet
i flere brusflasker forhindret en videre utvikling av et gryende branntilløp, men bordet så ikke pent ut.

Siden lokallagsleder følte hun sto ansvarlig for å erstatte det
ødelagte bordet, foreslo jeg at vi kanskje kunne spleise på
et nytt bord. Men, spøkte jeg, ANSA har jo et «brannfond» hun kunne kanskje søke støtte derfra først? Det er jo slik at
alle medlemmer, kontaktpersoner, lokallag, utvalg og landsstyrer kan søke såkalt Goodwill-støtte til arrangementer
som forventes å gå i underskudd, men i forbindelse med
pålagte arrangementer i regi av landsstyrene (landsmøte
og organisasjonskurs), kan man søke om «Brannfond»-midler. Men det har selvsagt ingenting med brannforsikring å
gjøre…
Noen uker senere ble jeg kontaktet av daværende generalsekretær i ANSA og spurt om jeg hadde anbefalt at et
lokallag i Nederland kunne søke om brannfond-midler til
dekke av et brannskadet bord! Jeg skjønte da at jeg kanskje
burde ha vært litt mer forsiktig med tvetydige spøker, men
enden på visa ble i alle fall at ANSA sentralt dekket utgiftene til et nytt balkongbord! Kanskje de tenkte at lokallaget
brant for en god sak…

Vi i ANSA Benelux vil gjerne bruke resten av denne
spalteplassen til å takke Bjørn Olav for å være en så god
støttespiller gjennom alle disse årene. Vi kommer til å huske
ditt gode humør og tørre vitser. Du er alltid velkommen til
oss!

Fem på gølvet om Facing Forward

Karriereforum: Facing Forward

Spørsmål
1 Fikk du jobb?
2 Hva var ditt best øyeblikk fra helgen?
3. Helgens Tyskeste opplevelse?
4. Oppsummer helgen med fire ord:

av Magnus Hofstad

Magnus’ reiseblogg
ANSA Benelux styret med fler pakket ranslene torsdag og
vendte snuten i retning berlinerbollenes hjemsted; Berlin.
Det var nemlig slik at ANSA Tyskland og ANSA Benelux arrangerte et karriereforum i Berlin for håpefulle utenlandsstudenter. Ved ankomst på hostellet blir vi møtt av Tjommi
#1, han skulle vise en viktig rolle gjennom hele helgen. Han
nevner at det er en Tjommi #2, som tar seg en velfortjent
cowboystrekk etter en lang dag i Berlin, men han inviterer oss med ut. Gleden av å få bli med Tjommi #1 og #2
fra ANSA Ungarn ut er enorm, vi kan knapt vente, hva for
slags en kveld er det disse råtassene har planlagt for oss nå
mon tro. Etter litt frem og tilbake finner vi oss selv skape
nye relasjoner over Berlins dårligste lasagne, før skjebnens
landevei tar oss til nærmeste heavy metal bar. Der var vi til
Tjommi #1 ikke fant navn på stavene.
Fredagen var vår eneste dag “fri” i Berlin, og de få timene
vi hadde til rådighet brukte vi utelukkende i en penneforetning. Etter å ha handlet penner så blekket sprutet trengte
vi også en etterlengtet cowboystrekk. På kvelden ble vi
begjært med underholdning fra den finske DJ-en Perttu sin
opptreden mens vi ble kjent med de andre studentene som
deltok på dette karriereforumet. Arwin synes musikken var
høy, mens han lette etter høreapparatet ble vi kjent med
studenter fra rundt i Tyskland og omegn. Når det begynte
å nærme seg middagstider så vi oss nødt til å brekke ut til
currywurst express for noe kjapt og avlangt noe. Etter mye
såkalt networking sa DJ-en seg ferdig og det var dags for
en lengre lur av typen nattesøvn. Siden vi skulle spørre om
jobb dagen derpå dro vi forholdsvis tidlig hjem for å stryke
skjorten og pynte cv-en.
Alarm dagen derpå slapp vi jammen meg for da kom Tjommi
#2 inn døren etter nattens ablegøyer med Tjommi #1. Karriereforumet tok plass på Norges ambassade i Berlin, lokalet var fullt av viktige mennesker, men også ANSA Benelux.
Heldigvis var det en viktig mann fra Nederland, vår kjære
Amsterdamstudent Marco hadde ansvar for å navigere oss
gjennom dette havet av karrieremuligheter vi skulle seile
gjennom denne kalde lørdagen i Berlinermurens hjemsted;
Berlin. Etter å ha blitt informert om hvor bra Tyskland er

Sophie Selstad
1.Hahaha, fikk meg ti nye LinkedIn kontakter
2. Da Marcus sto på stod på stolen og slo i taket under
Kvins (ANSA-sang)
3. Effektiv turistrunde i kaldt og jævlig vær
4. Humor, sosialt, tradisjon og bekjentskap

og hvor gøy tysk språkkurs er av ANSA sentralt, Per Gyynt
klubben, en norsk-tysk diplomat og GLS bestemte Sophie
seg umiddelbart for å dra på utveksling over grensa. Arwin
tok det imidlertidig enda et steg lenger, og droppet ut fra
TU Delft fra telefonen under et av foredragene. Etter veldig
spennende bedriftspresentasjoner fra Statoil, Accenture,
Quesnay og Innovasjon Norge ble det lunsj og networking.
Marcus var selvskreven fotograf og var som en flue på veggen hvor enn man befant seg. Heldigvis hadde alle kledd seg
i sitt fineste tøy og vi alle så ut som en million. Etter en god
dose kaffe, networking og snop rumlet magen og Ole Lukkøye stod i døren. Det ble hjem for en velfortjent lur. Deretter nærmet det seg gallamiddag.

Christopher Skeleton
1. Fikk ikke jobb, men noen ideer om hva jeg kan gjøre hvis
jeg vil tilbake til Norge.
2. Det beste med helgen var å møte så mange nye kule folk.
Det mest tyske øyeblikket var ølsmaking på en Bayersk
restaurant.
3. Currywurst, u-bahn, kjølig og båtrestaurant
Gallamiddagen skulle vise seg å være helgens høydare
for mange av deltakerne, vi ble vist inn på en båt med et
nederlandsk navn, italiensk mat og tysk besetning. Ingenting som ikke stemte der med andre ord. ANSA Tyskland sin leder tok over stafettpinnen som konferansier
og gjorde en fremragende jobb! De jobbsøkende studentene slukte foret fortere enn svint, godt var det og. Vår
kjære leder Arwin hadde fått æren av å holde damenes
tale, det var ingenting å sette fingern på når han sammenlignet damene tilstede med råolje. To studenter fra
Tyskland holdt herrenes tale hvor de kanskje tøyde strikken litt lenger. Klokken var vel og slagen for litt #metoo
vitser så sent på kvelden. Nattens kavalkader ble lange,
det ble sunget for full hals av alle utenom Sophie som
hadde vært føre var og ødelagt stemmen kvelden i forveien, lurt. Marcus tok på seg jobben som forsanger utallige ganger, og det var trampeklapp til de sene timer. Etter en natt lengre enn krigen kom man seg endelig hjem
til slutt, heldig for oss så var solen oppe og viste vei.
Dagen derpå var tung, seig og lang. Når ANSA Benelux sin delegasjon endelig satt seg på flyet hjem samme
kveld var det med blandede følelser. På den ene siden
hadde vi hatt en veldig gøy, lærerik og interessant helg,
men på den andre siden var søndagen veldig tung, seig
og lang. Marcus merket seg at det skulle bli deilig å komme til treskolandet vi kaller hjem for å slippe den tynne
luften oppe i Berlin.

Marcus HK
1. Nei
2. Middagen på lørdag
3. Spiste currywurst
4. Helt konge! Finn bikkjen!
Johanne Knudtzon
1. Nei jeg gjorde ikke, hadde heldigvis en fra før.
2. Jeg synes det var veldig koselig å spise middag på båten
3. Tyskeste opplevelse… Nei det var jo ikke så veldig tyskt,
vi ble en natt til så da var vi på bavarisk restaurant! Det var
veldig tyskt!
4. Koselig, lunken planlegging, litt dyrt (særlig drinkene),
men vellykket!
Ingrid Øygard
1. Jobber med applikasjonene.
2. Da vi sang kua fire ganger på rad, sangstemmen ble bare
bedre og bedre.Det var også hyggelig å møte alle de flotte
ANSA-medlemmene fra Benelux, Tyskland, Italia og Ungarn!
3. Currywurst og god tysk øl.
4. Gøy, lærerikt, må gjentas

Sjekk ut ANSA Nederlands’
instagram for mer gøyalt
innhold!

De Fantastiske Fire

av Marco Hjorth

Året er 1937. Den spanske borgerkrigen har allerede satt sine spor på Malaga da prins Harald blir født en kald vinterdag
i februar. I én konges fotspor følger en annen: den 1.juni skriker nemlig Morgen Freeman sine første skrik. Dette er året
hvor Overvåkningspolitiet blir satt til verden og hvor morsomheten Ole, Dole og Doffen blir produsert for første gang
av duoen Ted Osbourne & AI Taliaferro. Da 1937 er på vei til å ta sitt siste pust og Irland får sin første grunnlov så er det
er vel og merke en hendelse som overgår alt annet. Freia lanserer nemlig Kvikk Lunsj.
”…My brother dreaming of a new land. Where the rivers
wind through the villages. And the people breath so easliy. All
the region trees goes the same way”. Slik lyder teksten som
blir avspilt i Kvikk Lunsj sin 70 års jubileumsreklame som ble
lansert i 2007, nøyaktig 70 år etter at Norge for første gang
fikk smake på sin nye yndling. Fordi det enkleste er til tider det
beste. I dette tilfellet så er det snakk om fire enkle kjeksbiter
som har blitt laserstøpt inntil hverandre og trukket med sjokolade. Genistreken ligger mellom kjeksbitene i form av et tynnere sjokoladelag slik at den skal være enklere å dele med andre
enn seg selv. Denne enkle, men samtidig så utrolig givende
gromsaken har med tiden blitt et symbol på norsk kultur.
Innpakket i et patriotisk farget papir for et land man umulig
kan gjette navnet på, så har Kvikk Lunsjen blitt en nordmanns
beste turkamerat.
I begynnelsen var det ingenting. Inntil ”Kvikk Lunchen” ble
født. Og da den ble lansert i 1937 så var den trukket med
mørk sjokolade. Formen på kjekssjokoladen var som skreddersydd for den svært populære fjellanorakken, noe Amundsen
dessverre gikk glipp av da han i 1911 stabbet seg frem til
Sydpolen, tross stort inntak av en annen type sjokolade. Den
mørke sjokoladen ble aldri en suksess og det var først da Freia
relanserte en lysere variant at de virkelig lykkes. Under krigen
(1941 tom 1949) ble produksjonen av Kvikk Lunsj stoppet pga.
mangel på sukker og kvalitets mel, og det var OL i Oslo i 1952
som skulle vise seg å bli den store prøven. Det går fortsatt
rykter den dag i dag om hvordan Kvikk Lunsjen herjet vilt
med resten av utøverne og dro stolt fra sitt første OL med 10
millioner solgt eksemplarer.
60 – tallet. Freias grunnlegger Johan Throne Holst, oppdager
at nordmenn tar med seg lunsjen til fjells og han ser sitt stikk
til trykke fjellvettreglene på emballasjen, noe som har forblitt
uforandret siden. Kvikk Lunsjen har sakte, men sikkert vokst
seg inn i den viking - aktige kulturen og det stilles i dag krav om
å ha Kvikk Lunsjen i sortimentet dersom man skal åpne butikk.
Utenom en periode hvor det ble introdusert heslige smaks
alternativer som blåbær og appelsin (som riktignok ble kastet
ut av markedet raskt) og en hendelse i 2005 hvor det klassiske
sølvpapiret ble erstattet av lufttett emballasje, så levde Kvikk
Lunsjen et rolig liv. Helt frem til Kit Kat entret banen.

VS.
I 2017 tok britiske The Independent mot til seg og fullførte
en test av den helhetlige opplevelsen av både Kvikk Lunsj og
Kit Kat. Etter at begge produkter var blitt testet i kategorier
som utseende, følelse, sprøhet, tekstur og sjokoladekvalitet
kunne tilslutt Kvikk Lunsj slå seg på brystet med den høyeste
poengnoteringen. Kvikk Lunsj 24 mot Kit Kats 17. En slik undersøkelse burde jo normalt sett være dyktig nok til å sette to
streker under svaret, men i dette tilfellet så Neandertaleren
det nødvendig å teste produktene opp mot hverandre på nytt;
denne gangen på nederlandsk jord. Et internasjonalt student - dommerpanel med ulike bakgrunner skulle blind-teste
sjokoladene opp mot hverandre i det som ble et nervepirrende
drama. Scenen var satt i Amsterdam, stemningen var til å ta og
føle på. Tiden var kommet for å gi folket en fasit.

Konstruksjonsmessig er det mange likheter mellom Kvikk
Lunsj og Kit Kat. På utsiden har det i begge tilfeller blitt malt
godt med sjokolade. Begge produktene er av typen fireledds
- knekksjokolade med et svært liknende trelags, tørrvaffel
hovedmateriale i midten. Det er altså fasongen på sjokoladen
og fargen/stilen på innpakningen som er hovedforskjellen på
de to. Slike likhetstrekk har en snodig tendens til å havne i
domstolene og dette tilfellet var ikke et unntak.

Skribenten står alene i et utslitt Post NL – lokale, som nå er
omgjort til en hypermoderne arbeidsplass for entreprenører
og små bedrifter i det den første dommeren entrer. Brasilianske Eduardo titter overraskende og en smule nervøst ned
på de to kjeksfingrede sjokoladene samtidig som aktiviteten
blir forklart. Han får beskjed om å gjemme sitt nervøse blikk
bak sine to øyelokk. Øynene lukkes. En finger fra hver sjokoladeplate ligger proaktivt klart for testing. Skribenten ønsker
at dommeren smaker på kjekssjokoladen som han blir gitt,
tar seg tid til å finne et adjektiv som beskriver opplevelsen
og tilslutt gir en karakter fra 1 til 10. Eduardo nikker spent i
bekreftelse om at instruksjonene er mottatt og forstått. Den
første biten med sjokolade blir lagt i den svette og skjelvende,
brasilianske hånden. Begge kjekssjokoladene har ligget åtte
timer i en skolesekk på det som er en varm dag og lengter
etter å bli spist. Det drysser ”sjokkis” fra en sør – amerikanske
munn i det de første bitene blir tatt. Eduardo tar seg tid til å
smake, føle, reflektere og evaluere.

Det var i 2015 at Nestlé forsøkte å karve til seg enerett på
de fire kjeksfingrene; en sjokoladefasong nordmenn har blitt
kjent med via Kvikk Lunsjen. I Storbritannia er Kvikk Lunsj
representert av Cadbury (ja, den selges i enkelte britisk
butikker) og ”pappaen” til Cadbury er samme selskapet som
eier Freia i Norge: Mondelez. Cadbury & Mondelez ville slett
ikke ha noe av Nestlés fremstøt i domstolene selv om Nestlé
kunne vise til en undersøkelse hvor 90 % av de spurte forbant
kjeksfingre med Kit Kat. De britiske dommerne måtte til slutt
be EU – domstolene om råd og der ble det fastslått at Nestlé
ikke kunne beskytte fasongen på sjokoladen sin etter EU
reglement. Det var en seier for Cadbury, Mondelez og Kvikk
Lunsj. Snart skulle vel og merke kampen om smak utkjempes.

”Rich and milky”, forteller Eduardo, i et øyeblikk hvor han
ser ut til å glemme at man bare kan bruke et adjektiv, noe
skribenten lar passere ettersom været er bra denne varme
mai dagen. ”I would give it an eight”, fortsetter han. Brasilianeren som går sitt siste år på økonomistudiet tar seg tid til å
rense ganen og smatte ferdig før han bekrefter at han er klar
for runde to. En ny sjokoladefinger blir utdelt fra skribenten
sin side og smakingen er i gang på ny. Dommeren tar tiden til
nytte og smaker nøye etter. ”This one is more crispy”, fortsetter han. ”I would give it a seven”. En karakter ned. Det er ikke
tvil om at sjokoladeplatene gir hverandre hard konkurranse i
dag. De har begge kommet for å bli. Eduardo får utdelt et glass
med vann for å skylle ned alle de eksotiske kakao smakene.

Kit Kat ble introdusert i 1935 av Rowntree, en nasjonal
konditorhandel basert i York, Storbritannia. Rowntree ble
grunnlagt av Henry Isaac Rowntree tilbake i 1862 og det var
en svært respektert, global sjokoladeforhandler i mange år
med opptil 33,000 ansatte på et visst tidspunkt. I 1988 måtte
de dessverre se seg oppkjøpt av giganten Nestlé.

Slik fortsetter smaking og det er totalt ni individer som er inne
for å smake på godsakene.
Timene går og sjokoladebestanden som skribenten har med
seg minsker hver gang er ny dommer entrer. Øyner blir lukket,
adjektiver blir gitt og karakterer blir satt i håp om å beskrive
opplevelsene så nøyaktig som mulig. Enkelte dommere går
smilende ut av lokalet. Andre skuffet. Skribenten pakker etter
hvert snippesken og vender snuten hjemover. Tankene flyr
gjennom hodet etter å ha sett ni individer smake seg gjennom
ti plater med sjokolade. Det har vært en følelsesladet dag. Nå
er det på tide dele fasiten med resten av verden. Ni dommere
fra et vanvittig spekter av nasjonaliteter. Atten karakterer.
Atten adjektiv. Fem halvsmeltede plater med Kvikk Lunsj. Fem
semi - smeltede plater med Kit Kat. En patriotisk skribent som
selv var en del av dommerpanelet. En mer pålitelig plattform
for testing skal man lete lenge etter. Karakterspekteret strakk
seg fra 5 og helt opp til 10. Smaksløkene ble satt på prøve
og det var bitre, smaksrike, svampede, melkeaktige, sprø og
kjeksaktige opplevelser. Den første sjokoladen endte med et
totalt gjennomsnitt på 7,38. Sjokolade nummer to endte med
et totalt gjennomsnitt på 7,44. Noen ville kanskje kalt dette
jevnt, men det var ingen overraskelse at den sjokoladen med
det høyeste gjennomsnittet og den eneste 10-er opplevelsen
het Kvikk Lunsj. Etter å ha gjennomført en slik utfordrende,
tidskrevende og svært avansert testing så skulle det vel aldri
igjen oppsto spørsmål rundt hva som smaker best av Kvikk
Lunsj og Kit Kat.
Skribenten sitter smilende i bilen på vei til den nederlandske
atlanterhavskysten og ser tilbake på det som har vært en uke
med mye sjokolade. Å reise kan være skummelt. På tross av
støtte fra familie, ANSA og staten så hender det at man føler
seg alene og utsatt. I slike øyeblikk er fint å ha noen å støtte
seg på. På samme måte som når du tok dine første skritt eller
startet på skolen. De gangene du følte at det var lite håp igjen.
De gangene det var langt igjen på tur. Vel, Neandertaleren er
her for å påminne deg om at du aldri reiser alene. Så lenge du
sørger for å kjøpe med deg en 10 – pakk på Gardermoen så
har du Norges beste turkamerat med deg i bagasjen. Kvikk
Lunsj: takk for turen.

Den Store Øl-testen
Hva er den største fordelen ved å være student i Nederland lurer nok mange på. Svaret er å finne i bunnen av
et ølglass ville kanskje noen svare. Selv om det lyder noe
depressivt er det også en god dose sannhet i det. Vi kan
nemlig nyte godt av et relativt billig og godt utvalg av øl
på vår nærmeste butikk. Alt fra kjempe billig pils som er
nærmest for vann med alkohol å regne, til så hipstrete
IPA at det får skjegget til å gro mens man drikker. I denne
jungelen av diverse øl kan det være vanskelig å navigere.
Men frykt ikke. Vi har arrangert en øltest med noen av de
‘vanligste’ ølsortene i Nederland for å hjelpe deg i finne
fram til den beste ølen.
For denne testen har deltakerne vurdert følgende øl:
Amstel Radler Citroen, Leffe Blond, Heineken, Duvel og
La Chouffe. Deltakerne ble bedt om å vurdere smak og
smaksopplevelsen på en skala fra en til sju, og kunne i
tillegg velge å gi tre poeng for ølens X-faktor, det vil si på
bakgrunn av ølens særegenhet, design, farge og lignende.
Til slutt ble deltakerne bedt om å gi en kort kommentar
til ølen. Selve testen ble avholdt en fuktig kveld i Delft av
ANSA Sør-Holland og til sammen fem deltokk. Resultatene
vil bli presentert i rekkefølgen ølene ble testet og det vil
avslutningsvis bli gitt en samlet analyse og en vinner vil bli
kåret.
Først ut i testen var Amstel Radler Citroen. For de som
ikke kjenner til konseptet radler, så er dette en alkohol
svak Øl som nok er mest kjent og utbredt i Tyskland og
Tysktalende-land. Årsaken til at den er alkohol svak er at
drikken består av øl – f.eks. pils – blandet med brus – typisk
sitronbrus. Blandingsforholdet kan variere men halvt om
halvt er kanskje det vanligste. Radler må ikke forveksles
med fruktøl – f.eks. Kriek. Fruktøl brygges ved å tilsette
frukt – f.eks. kirsebær – rett før gjæringen av ølet begynner, og frukten gjærer dermed sammen med ølet.
At brus er en vital del av radler ser vi også igjen i kommentarene den fikk under testen. Flertallet mente at dette
smakte brus og et par lurte på om de måtte drikke opp
hele flaska. Utelukkende negative kommentarer fikk den
derimot ikke, hvor f.eks. Mæg påpekte at det var en «Frisk
og fin start på kvelden.» Samlet når nok ikke Amstel Radler
Citroen helt opp i denne testen, med i snitt 3 poeng (Standardavvik: 1,225) av totalt 10 mulige.

av Marcus HK
Andre mann ut i testen var Leffe Blond. Dette er nok en av
de mest kjente «speciaalbier»-ene, med utspring i Belgia
og klosteret Leffe og er nå en del av det største bryggerikonsernet i verden – AB InBev. Blond øl er en overgjæra
ølsort som ikke overraskende har en lys farge. Selv om den
kommer i mange farger, fasonger og styrker, kjennetegnes
ølet med en tydelig preg av frukt, samt urter og krydder.
Dette ser vi igjen i kommentarene der to deltakere trekkerfrem dens tydelige innslag av krydder. Et godt eksempel er «Fridjof00» som kommenterer: «Som krydderkake.»
Selv om ølet ble forholdsvis godt mottatt fallt den ikke i
smak hos alle deltakerne: «Distinkt smak, ikke for meg»,
påpeker AK47. Samlet gjør øllet det markert bedre enn
Amstel Radler, med i snitt 4,8 poeng (Standdardavvik:
0,837) av i alt 10 mulige poeng.
Den ikoniske grønne Heiniken pilsneren er nok kjent for de
aller fleste. Heiniken er kanskje den mest kjente eksportvaren fra Nederland, kanskje nest etter tulipaner og gaudaost. Pils er et undergjæra øl, og stammer opprinnelig fra
den tsjekkiske byen Plzen. Selv om pils ikke ble dominerende før for 50 år sida, så er nok pils for mange synonymt
med øl. Lys og bitter er kanskje den beste måten å beskrive
pils på. I Nederland er nok dette en av de mest vanlige
merkene å få servert hvis man bare ber om en «biertje».
Spørsmålet er om Heiniken pils vil slå seg opp i vår test.
Kort fortalt gjør den nok ikke det. R.Diddy kommenterer:
«Dette blir for basic for meg», mens L.O.s beskrivelse av
øllet som «enkel og drikkbar» sier det meste. Som eneste
øl i vår test for den hele 0 poeng for X-faktor og med et

snitt på 3,1 (Standardavvik: 1,245) når Heiniken pils ikke
helt opp denne gang.
Turen har nå kommet til en belgisk traver, nemlig Duvel.
Den «vanlige» utgaven av Duvel er også av blond-type. I
motsetning til Leffe Blond inneholder Duvel noe mer alkohol, 8,5 prosent for å være helt nøyaktig. For de som lurte
er Duvel et annet ord for djevelen. Øllet hadde opprinnelig
navnet «Victory Ale», da det først ble brygget etter første
verdenskrig, før det senere ble hetende Duvel. Det sies at
navnet stammer fra en ølsmaking hvor en av deltakerne
skal ha beskrevet øllet som «en ekte djevel», eller «een
echte duvel» på nederlandsk sannsynligvis med henvisning
til at øllet var djevelsk godt.
At den er djevelsk god kan ble bekreftet av våre deltakere, hvor AK47 påpeker at den er «djevelsk god». Selv om
deltakerne er jevnt over positive, konstaterer tre av fem
at øllet skummer mye. Dette har nok medvirket til at den
ender opp med i snitt 6 poeng (Standardavvik: 2), som er et
akseptabelt resultat for denne belgiske traveren.
La Chouffe er også et av de bedre kjente belgiske
ølmerkene, med den gjenkjennelige nissen på etikken. I
likhet med Duvel er også La Chouffe en blond øl, dog med
en noe lavere alkoholprosent enn Duvel med sine 8%
prosent. Øllet kom ikke på markdet før i 1982 og var lenge
kun å fa på 0,75 og 1,5 liters flasker før man i mai 2009
besluttet å gå over til den kjente (og kjære) 0,33 flaska.

Tilfeldighetene vil ha det til at bryggeriet i 2006 ble kjøpt
opp av bryggeriet som produserer Duvel. Dette gikk ikke
ubemerket hen hos våre øltestere som mente at Duvel
lignet mistenkelig mye på La Chouffe.
Den lille røde nissen ble veldig godt mottatt hos øltesterne.
Fridjof00 uttaler: «Et godt øl, beste så langt». L.O. stemmer i, og konstaterer: «Bra avslutning, en favoritt». Disse
positive uttalelsene reflekteres godt i snittet på 8,4 (Standardavvik: 1,342) av 10 mulige, desidert høyest av ølene i
denne testen.
Og tilslutt stiller vi det store spørsmålet: Hvilket øl var
signifikant best? Rangert etter gjennomsnittlig poengsum
fra dårligst til best, ser vi følgende mønster: Radler, Heiniken, Leffe Blond, Duvel og La Chouffe. Figur 1 viser også
95-prosents konfidensintervallet til gjennomsnittet for
alle øltypene. Alle forskjeller hvor konfidensintervallene
ikke overlapper viser en signifikant forskjell på 0,05-nivå.
Her ser vi at selv om La Chouffe fikk i gjennomsnitt flest
poeng, er det ikke signifikant bedre enn Duvel. Duvel på
sin side, gjør det heller ikke signifikant bedre enn Leffe
Blond. Signifikant verst er Heiniken og Amstel Radler, i alle
fall i forhold til Duvel og La Chouffe. Med bakgrunn i dette
tallmaterialet kan vi ikke si at La Chouffe er det beste siden
det ikke er bedre enn Duvel, men vi kan si at Amstel Radler
og Heiniken gjør det betydelig dårligere enn La Chouffe og
Duvel.
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