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Norges tøffeste sjørøver

Jarle
Andhøy
-med ’killer’ Berserk Rom!

Tekst/foto: Line Dahlgren

Ti kjappe til røveren som har sjarmert
seg rett inn i våre hjerter…
Hvordan fikk du ideen til denne
Rom'en, Jarle?
– Alle sjøfolk drikker rom. Pirater elsker Spiced Rom
som kan brukes i drinks, eller drikkes bart. Jeg digger
ordentlig spiced Rom.
Når du putter nesa ned i glasset, skal det være som å
putte neven i en godteriskål på julaften. Kvalitetsrom
som dette finnes i gamle sjørøverfarvann i Karibien.
I Norge har det ikke vært mulig å finne en ekte Spiced
Rom, kun dårlige kopier.
Det ville jeg gjøre noe med, og har derfor hentet opp en
KILLER Rom fra Barbados som blåser orkan på både
smak og lukt.
Hva er historien rundt oppskriften?
– Oppskriften, eller blandingen, har tatt utgangspunkt
i en gammel sjørøveroppskrift.
Historien jeg har hørt om oppskriften er at en av historiens mest vellykkede sjørøvere - Bartholomew Roberts
– bedre kjent som Black Bart, drakk nettopp denne
rommen hver gang etter at han hadde plyndret den
spanske armada. Han skal ha plyndret over 500 skip
og ha ment at nettopp denne rommen gjorde at han
vant hver gang.
Ett freskere utgangspunkt for blanding av en ny Spiced
Rum finnes ikke!
Hva er tanken bak?
– Jeg smakte denne rommen på min første soloseilas,
og likte den godt. Jeg har forsøkt å finne produsenten
i mange år, og tok en gledesdans da jeg endelig fant
skatten gjennom Ocean Distillery!! Denne rommen skal
drikkes og helles ned i alle piraters hals!
I tillegg kan den med riktig blend brukes til å fyre opp
våt svartkrutt. Faktisk.
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Har du vært med på blendingen selv?
– Ja. Blandingen er basert på en ekte sjørøveroppskrift,
men jeg har videreutviklet til mere nordisk stil.
Dette er skreddersøm, og jeg er skredderen;)
Men jeg har brukt Kapp Horn-seilernes egen oppskrift
med søtt for å tilpasse smaken. Den er ekstra søt, så
begge kjønn kan nyte godsakene!
Har du vært med på utforming
av flasken/ etiketten?
– Ja. Flasken er formet som medisinflaske fordi i mange
tilfeller er Rom den beste medisn for en sjømann.
Et sjørøverskip, som likner The flying Dutchman, er det
mye symbolikk i for dem som kjenner havet.
Hvordan vil du karaktisere smaken?
– Naturlig karamell, vanilje og rom. Kun naturlig råvarer
og ingen dårlige moderne E-stoffer som du finner hos
konkurrentene, hahaha.
Hvem er ditt største forbilde?
– Francis Drake, James cook og Long John Silver, men
pirater har egentlig ikke ett forbilde annet enn likeverdet
og brorskapet som gjennomsyrer en piratskute.
Hva er din favorittrestaurant?
– ’På kanten’ i Stavern. Der må byråkratene gå planken
hvis de blir vanskelige, og dem som er for fulle ta seg en
solo i skammekroken! Hahaha.
Bortsett fra det; ethvert sted jeg kan drikke Berserk
Rom!
Hvor er ditt paradis på jord?
– Antarktis, selvfølgelig.
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