
Stor VG-test: 
Akevittene du bør velge til julematen 

En moden 30-åring og en juleduftende akevitt med fint fatpreg, går helt til topps i VGs test blant 
akevittene du bør velge til pinnekjøtt, ribbe, lutefisk, rakfisk eller sjokolade og marsipan.

Av Nina Andersen, Gisle Oddstad (foto), Odin Jæger (foto)
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Akevitt er for de fleste selvskrevent tilbehør til julematen, men det er sjelden at bare én akevitt 
passer til all slags mat.

På Vinmonopolet finnes det flere allroundere, men bestselgeren er fortsatt Gammel Opland. I VGs 
test er den uovertruffen til lutefisk med ertestuing og baconfett.

Men, er du ute etter drikkefølge til det mer søte eller bare som en avec foran peisen, er 
jubileumsflasken med Gilde Juleaquavit, den 30. i rekken fra Arcus, smakspanelets absolutte 
førstevalg. 

ETTER TESTEN: 
Her har VGs smaksdommere nettopp fått vite hvilke akevitter de har stemt til topps som beste 
alternativ til de fem julerettene. 
(Bilde mangler) Fra v. Espen Smith, Elisabeth Gjestland og Mona Halvorsen. Foto: Odin Jæger.

Skal du servere klassisk svineribbe med svisker og rødkål, er Hellstrøms Aquavit fra 2017 et smart 
valg. 

–Harmonisk og balansert. Med god duft av sitrus og karve. Dette lukter jul, jublet smaksdommerne,
og trillet terningen til seks.

AKEVITT TIL RAKFISK: 
Her blir rakfisken fra Valdres gjort klar til servering. Kokk er Johan Berlin. 
(Bilde mangler) Foto: Odin Jæger.

I løpet av november og desember konsumerer det norske folk store mengder tradisjonsmat som 
rakfisk, svineribbe og pinnekjøtt. Både salte og røkte smaker sloss om  oppmerksomhet. 

Spesialdesignet 
For at vi lettere skal velge drikke etter hva vi skal spise, har det de senere årene dukket opp   
akevitter med navn på matrettene. 

Men kan vi stole på de spesialdesignede akevittene og hva passer best til den norske 
tradisjonsmaten?

Denne uken samlet vi VGs garvede smakspanel rundt bordet på Café Sorgenfri i Oslo. 

LUTEFISK: 
Når det er snakk om akevitt til lutefisk er bestselgeren Gammel Opland et sikkert valg, mener 
smakspanelet. 
(Bilde mangler) Foto: Odin Jæger.



Her fikk de blindsmake på til sammen 15 norske akevitter. Tre forskjellige akevitter til hver av 
julerettene pinnekjøtt, ribbe, lutefisk, rakfisk og søtsaker/ost.

I smakspanelet satt Mona Halvorsen, Espen Smith og Elisabeth Gjestland. Alle ihuga 
akevittdrikkere og vant til å velge drikke som passer spesifikt til det de spiser.

TESTFAKTA:
 
● Det ble smakt på til sammen 15 norske akevitter, fordelt på tre ulike akevitter til fem forskjellige 
retter.

● Blindtesten ble gjennomført på Café Sorgenfri i Oslo 04. desember 2017.

● Lukt, smak og ettersmak er vektet i et forbrukerperspektiv.  Pris er ikke vektlagt i testen. Alle 
terningkastene er vektet digitalt i VG.

● Prisene er hentet fra Vinmonopolet. Det er oppgitt pris per flaske.

● Panelet fikk samtidig servert forskjellige retter med pinnekjøtt, ribbe, lutefisk, gravlaks og 
ost/sjokolade/marsipan. 

● Smakspanelet fikk ikke vite hva de fikk i glasset. Det ble servert tre smaksprøver av gangen til 
hver rett. Panelet kunne diskutere og sammenligne underveis.

● Ekspertpanelet noterte poeng og kommentarer for hver akevitt.

● Norske Akevitters Venner ved Lars Ole Ørjasæter og Atle Einar Minothi har plukket ut 
akevittproduktene som de mener passer til julemat.

● VG har kjøpt og betalt alle flaskene på Vinmonopolet.

Testpanelet: 
Espen Smith (55), mat-, øl- og akevittkjenner, foredragsholder og forfatter av flere bøker om øl og 
akevitt; 
Mona Halvorsen (54), cateringdronning og kokk, kokebokforfatter, driver flere restauranter;
Elisabeth Gjestland (28) ledet Arcus Opplevelse i to år, kommunikasjonsrådgiver. Sitter i 
presidentskapet i Norske Akevitters Venner (NAV).

Café Sorgenfris kokk Johan Berlin hadde under testen ansvar for serveringen av julemat til 
smakspanelet.

Norske akevitters venner
Oppdraget gikk ut på å finne hvilke akevitter som passer aller best til hver av de fem rettene.

Utvalget av akevitter sto president Atle Einar Minothi og Lars Ole Ørjasæter i 
interesseorganisasjonen Norske Akevitters Venner (NAV) for. 

–Alle akevittene er i utgangspunktet gode valg til tradisjonsmaten, sier Minothi.

Selv om akevittesterne kunne ha forskjellige smakspreferanser, var de stort sett enige om hva som 
smakte  best til hver av julerettene.  



Kommentarene satt også løst under prøvesmakingen: 

Under serveringen av pinnekjøtt kom det opp at en av akevittene nok ikke ville takle røkt 
pinnekjøtt. 

–Denne har ikke nok baller i seg til å møte pinnekjøttet, mente Smith. 

Bød på utfordringer
Men også en av rakfiskakevittene bød på utfordringer. 

–Denne sliter jeg med. Litt mye alkostikk i nesen her, sa Halvorsen. 

Hos en annen mente hun å kjenne en svak ettersmak av  aceton. 

Da kom det kjapt fra en annen at det kanskje kunne komme av kvistlakk, et tegn på bruk av gamle 
fat. 

Gjestland som var yngst i panelet, slang frempå at de to andre sannsynligvis hadde drukket langt 
mer akevitt enn henne.

SØTT: 
I testen er Gilde Juleaquavit 2017 et ypperlig følge til søte julesmaker eller blåmuggost på 
pepperkake. (Bilde mangler) Foto: Odin Jæger.
– Selv om jeg har mer enn 30 flasker akevitt i skapet, har nok de to andre drukket akevitt lenger enn
jeg har levd, mente Gjestland.

For å hamle opp med de kraftige smakene fra tradisjonsmaten, mener mange at det trengs kraftig 
drikke.

–Det som er sikkert et at man alltid bør velge akevitt ut ifra hva som dominerer på tallerkenen, 
mener Smith. 

Han mener etikettene med navn på matrettene kan være en døråpner til å prøve noe nytt.

–Tidligere fantes det en håndfull med akevitter på Vinmonopolet. Nå finnes det en akevitt for 
enhver anledning, sier Smith.

Akevitt er definert som brennevin og inneholder rundt 40 volumprosent alkohol, og aldri mindre 
enn 37,5 volumprosent alkohol. Hovedaromaen er karve og/eller dill.

Norsk akevitt skiller seg fra andre nordiske og tyske akevitter ved at den er produsert av potetsprit, 
og lagret på gamle sherryfat.



● Akevitt til ribbe m/poteter, svisker, rødkål og kremet julesaus:

Hellstrøm Aquavit
Alkoholprosent: 40 %
Pris: Kr 404,90 (70 cl)
Produsent: Moestue  
Basisutvalget

VGs dom:
– Denne lukter jul! En klassisk gyllen og veldig god akevitt med fint fatpreg. Harmonisk og 
balansert, god duft av karve og sitrus. Noe restsødme. Passer veldig bra til ribbe med tilbehør som 
svisker og rødkål.

Gilde Ribbeaquavit
Alkoholprosent: 42 % 
Pris: Kr 309,90 (50 cl)
Produsent: Arcus 
Bestillingsutvalget

VGs dom:
– Dette er en klassisk akevitt, med deilig innslag av sitrus. Anelse rå karvelukt som stikker i nesen. 
Et godt valg, men kunne hatt noe mer fylde.

Ribbe Akevitt
Alkoholprosent: 40 %
Pris: Kr 429,90 (70 cl)
Produsent: Rosmersholm
Bestillingsutvalget

VGs dom:
– Dempet og behagelig karvepreg, men på grensen til å bli veldig anonym. Går i retning av å smake
genever. Klaffer ikke helt til ribbe.

● Akevitt til urøkt pinnekjøtt m/vossakorv, kålrotstappe og poteter: 

Gilde Smaladram pinnekjøtt
Alkoholprosent: 43 %
Pris: Kr 309,90 (50 cl)
Produsent: Arcus
Bestillingsutvalget

VGs dom:
– Mørk og gyllen på farge. Fyldig og balansert med fin sødme. Anelse fennikel, god fatkarakter. 
Tåler å møte både røkt og urøykt pinnekjøtt.

Pinnekjøtt Akevitt
Alkoholprosent: 40 % 
Pris: Kr 429,90 (70 cl)
Produsent: Rosmersholm
Bestillingsutvalget



VGs dom:
– Lukter godt, god fatkarakter. Velbalansert, men noe spritstikk i nesen. Kunne ønsket mer fylde. 
Panelet er delt på om den også klarer å takle røkt pinnekjøtt.

V & Ds Pinnekjøtt-Aquavit
Alkoholprosent: 40 %
Pris: Kr 449,90 (70 cl)
Produsent: K.G. Puntervold
Bestillingsutvalget

VGs dom:
– Noe kantet duft. Hint av sherry, beskjeden sødme. Uharmonisk smaksbilde med innslag av eple. 
Dufter som calvados. Dette forbinder vi ikke med akevitt.

● Akevitt til lutefisk m/ertestuing, poteter, baconterninger og sennepssaus: 

Gilde Norsk Lutefisk Akevitt
Alkoholprosent: 40 %
Pris: Kr 424,90 (70 cl)
Produsent: Arcus 
Bestillingsutvalget

VGs dom:
– Lys og gyllen farge. Lett krydret med fin duft av karve. En allrounder som passer fint til fisk, 
bacon og brunost. – Kan serveres til et helt lutefisklag, mener panelet.

Gammel Opland
Alkoholprosent: 41.5 %
Pris: Kr 439,90 (70 cl)
Produsent: Arcus  
Basisutvalget

VGs dom:
– En klassisk akevitt, rund og fint balansert med god fylde. Delikat sitrusaroma. Passer særlig godt 
sammen med ribbefett og bacon.

Arvesølvet
Alkoholprosent: 40 % 
Pris: Kr 399,90 (70 cl)
Produsent: K.G. Puntervold
Basisutvalget

VGs dom:
– Kompleks lukt og smak, oppleves litt krass. Lukter nesten fusel. Tannløs og ubalansert. Mye smak
av sherryfat. Ikke kraftig nok til lutefisk.

● Akevitt til vellagret rakfisk m/kremet rømme, rødløk, purre og rødbet:

Gammel Reserve
Alkoholprosent: 41.5 %



Pris: Kr 409,90 (70 cl)
Produsent: Arcus
Basisutvalget

VGs dom:
– Gyllen farge, rund smak. Behagelig aroma, godt balansert sødme av appelsin. Behagelig i nese og 
gane. God match til rakfisk.

Beito Rakfiskakevitt
Alkoholprosent: 40 %
Pris: Kr 349,90 (50 cl)
Produsent: Det Norske Brenneri 
Bestillingsutvalget

VGs dom:
– Et godt alternativ, rund og balansert kryddersmak. Noe stikk i smaken. Drukner lett mot 
fermentert fisk og rå løk. Ikke kropp nok til å takle vellagret rakfisk. 

Gilde Oplandske Rakefisk Aquavit
Alkoholprosent: 41.5 % 
Pris: Kr 424,90 (70 cl)
Produsent: Arcus
Bestillingsutvalget

VGs dom:
– Lys og gyllenbrun. Rund og smaksrik med sitrussødme innledningsvis, men noe uferdig med mye 
alkoholstikk. Komplekst krydderbilde med aceton i ettersmaken.

● Akevitt til ost, sjokolade og marsipan: 

Gilde Ekstra Modnet Juleaquavit 2017
Alkoholprosent: 40 %
Pris: Kr 499,90 (70 cl)
Produsent: Arcus 
Bestillingsutvalg

VGs dom:
– Velbalansert og klassisk akevitt med god sødme og lang ettersmak. Pomerans og sitrus, god 
balanse i nesen. Smaker deilig til både julekaker, ost og karamellpudding. Eller bare som avec.

Gilde Non Plus Ultra
Alkoholprosent: 41.5 % 
Pris: Kr 629,90 (70 cl)
Produsent: Arcus
Basisutvalget

VGs dom:
– En vellagret avec med god duft og lang ettersmak. Fruktig med karvepreg. Denne står aller best til
sjokoladetrøffelen, men deilig også til blåmuggost. Noe flat sødme, men står seg godt.



Håvaldsen Aquavit 2016
Alkoholprosent: 40 %  
Pris: Kr 464,60 (70 cl) 
Produsent: Kimerud AS
Basisutvalget

VGs dom:
– Deilig smak av sitrus, fruktig med god sødme i ganen. Veldig variert krydderbilde. Passer til 
riskrem og iskrem. Fin som avec.

Polets bestselgere i 2016:
I Norge ligger Gammel Opland på salgstoppen med over dobbelt så høyt volumsalg som nummer to
på listen. 

1. Gammel Opland, 236 016 liter

2. Gilde Juleaquavit 2016, 117 443 liter

3. Løitens Sommer Aquavit, 111 241 liter

4. Løiten Linie, 103 709 liter

5. Akevitt Spesial, 77 148 liter

6. O.P. Anderson 60 648 liter

7. Fru Lysholm Aquavit, 43 169 liter

8. Gammel Reserve, 39 563 liter

9. Aalborg Jubilæums Akevitt, 39 441 liter

10. Lysholm Linie, 37 008 liter

Kilde: Vinmonopolet


