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Kvalitativt är 2018 ett bra vinår i Provence, även om skördarna minskat två år i rad. Och prisfynd går utmärkt att göra. Foto: Istock

Systrarna Stéphanie och Karine Valentin 
driver Château des Garcinières 

som levererade det vinnande vinet 
till Munskänkarna Provence, “Cuvée du 

Prieuré”. Foto: Britta Lundin

Munskänkarna i Provence försökte hitta de bästa rosévinerna. Till vänster Olof Henriksson
och Eva Fredell, till höger Jan Fredell. Foto: Britta Lundin

Trots minskade skördevolymer 
för andra året i rad blev 2018 ett 
bra vinår i Provence. 

För att behålla den världsledan-
de profilen när det gäller rosévi-
ner är receptet ännu bättre kvali-
tet och ökad satsning på bioviner 
och miljövänlig produktion.

2018 ett bra vinår 
trots lägre volym

Rosé i Provence:

- Vi skördar frukterna av tidigare gene-
rationers arbete och nu måste vi inves-
tera ytterligare för framtiden i våra vin-
gårdar och i vår produktion, sa ordfö-
randen i de provensalska vinproducen-
ternas organisation, Éric Pastorino, när 
han sammanfattade det gångna året. 

Nils Ingvar Lundin   
nils.ingvar.lundin@telia.com

Han tryckte också på att medlemmarna 
måste satsa mer på bevattning, där det 
är tillåtet enligt reglerna.  

Under 2018 producerades 165 miljoner 
flaskor vin i Provence varav 90 procent 
rosé. Detta ska jämföras med 155 miljoner 
flaskor 2017 och hela 176 miljoner 2016. 
Varierande väder har haft stor betydelse 
för den minskade produktionen, liksom 
angrepp av mjöldagg, men också medve-
tet lägre skördeuttag för att öka kvalitén. 

Konkurrensen på världsmarknaden för 
roséviner har ökat starkt under senare år. 
Alltfler vingårdar i Frankrike och andra 
länder väljer nu att även producera rosé 

och detta kan vinproducenterna i Proven-
ce bara bemöta med ännu bättre viner. 

Förbättrad produktion
- En våg av ansvarsfulla vinmakare har 
lyckats omvandla sina roséviner till läs-
kande, välsmakande fruktbomber. Re-
ceptet är noggrannhet såväl på vinfälten 
som i vinkällaren, biodynamiskt arbete 
med jorden, måttliga skördeuttag, na-
turlig jäst och minskat eller inget svavel 
i vinerna, skriver branschtidningen La 
Revue du vin de France.

Trenden är att man är beredd att betala 
mer för bättre viner, både i Frankrike 
och i andra länder. Den förbättrade kva-

litén har också haft betydelse för ökad 
export av rosévinerna. Av exporten går 
46 procent till USA och detta svarar för 
50,3 procent av värdet av exporten.

Medaljregn över vinerna
Årligen arrangeras flera tävlingar där 
viner blindtestas och medaljeras. Den 
största är Concours Général Agricole 
vid jordbruksmässan i Paris i februari. 
Där testades i år 16 000 viner från hela 
Frankrike och drygt 4 000 medaljer ut-
delades, därav 1 580 guldmedaljer. 

Den viktigaste årliga tävlingen i södra 
Frankrike är Concours des Vins de Pro-
vence som arrangeras av vinproducen-
ternas egen organisation CIVP – Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Proven-
ce. Rivieranytt var med vid årets tävling 
som hölls på Château Maïme i Les Arcs- 
sur-Argens. 

Under en förmiddag testades 743 pro-
vensalska viner av 166 domare fördela-
de i 42 jurygrupper om minst tre doma-
re i varje. 

Tystnad och koncentration
Det är kvalificerade grupper av domare 
som testar vinerna. Minst två tredjede-
lar i varje grupp är professionella inom 
vinsektorn. Sedan kompletteras dessa 
producenter, tekniker och sommelierer 
av ett mindre antal certifierade amatörer.

Enligt reglerna sker testerna under tyst-
nad. Det luktas, smakas och det spottas. 
Efter varje runda ser ordföranden till att 
gruppen enas om medaljer ska delas ut. 

164 viner medaljerade i år
Det blev 88 guldmedaljer, 57 silver-
medaljer och 19 bronsmedaljer i år. De 
guldmedaljerade vinerna fanns i prislä-
gen från 6,60 euro upp till 20,90 euro. 
Vi har ännu inte sett alla priser på årets 
viner, men man brukar kunna se en re-
lation mellan medalj och vinets pris. De 
dyrare vinerna är ofta av bättre kvalitet 
och mer omsorgsfullt producerade. 

För de 50 roséviner årgång 2017 från 
Provence som fick guldmedaljer förra 
året var snittpriset 10,40 euro.

Munskänkarna Provence 
blindtestade
- Var hittar vi bästa rosévinerna i Pro-
vence? Det var rubriken på en uppskat-
tad vintest hos Munskänkarna i Proven-
ce där viner från 7 euro till 13,50 euro 
testades. Fyra medlemmar hade tagit 
med sig sina respektive favoritroséer 
och dessa blindtestades tillsammans 
med två lite dyrare guldmedaljerade vi-
ner, samtliga årgång 2018.

Deltagarna fick betygsätta vinerna, och 
när sammanräkningen var klar presen-
terades de olika vinerna med druvsam-
mansättning, produktion, alkohol och 
pris. En del gissade då rätt på vilket vin 
som var vilket. 

Vinnare ett guldvin för 13,50 euro 
Det vin som fick högsta betyg av de 24 
deltagarna var Cuvée du Prieuré från 
Château des Garcinières i Cogolin. En 
guldmedaljerad rosé för 13,50 euro med 
95 % grenache och 5 % cinsault. Tvåa 
kom Bandolvinet Corde Vineam från 
Domaine Blanc-Grégoire för 9 euro 

med 70 % mourvedre, 20 % syrah och 
10 % grenache. 

Trea var det billigaste vinet för 7 euro 
från Les Treilles d´Antonin med 60 % 
cinsault, 25 % grenache och 15 % syrah. 
Det ska tilläggas att det andra guld-
medaljerade vinet för 13 euro hamnade 
näst sist.

Svårt att jämföra roséviner
Att jämföra roséviner kan ofta vara svårt. 
Enligt vinexperter är de dyrare ofta stra-
mare roséerna ”matviner”, som inte 

kommer helt till sin rätt utan mat, medan 
de billigare ”bersåvinerna” mer är gjorda 
för att avnjutas som apéritifer. Dessa 
skillnader diskuterades också i samband 
med Munskänkarnas provning. 

På latinlinjen fick vi lära att ”de gusti-
bus non est disputandum” – tycke och 
smak ska inte diskuteras – men detta 
kan inte gälla för roséviner. Här måste 
vi prata om vad vi tycker om vinerna! 
Och vi måste respektera att det finns 
lika många åsikter som olika viner.
 
En säker trend är att rosévinernas kvali-
tet ökar. Marknadssiffrorna visar också 
att dyrare viner säjer allt bättre, såväl 
i Frankrike som på den största export-
marknaden USA. De flesta vingårdar 
har i dag olika kvalitetsklasser och olika 
priser på sina viner. Oftast har de öppet 
för fri provsmakning och vi väljer själva 
till vilket pris och vilken kvalitet vi kö-
per.


