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Languedoc har upplevt en enorm förändring under 40 år, då gamla stockar ersatts med nya, färre och bättre druvor.

Nya rödlackerade stockar planteras 
där de gamla rivits upp.

Lavendel, oliver, pinjer och garriguen omger de allt fräschare 
vinrankorna i Languedoc.

En grupp medlemmar av Scan d’Oc och Rivieraklubben njuter alltid 
på skördefesterna hos Domaine de la Clapière i Montagnac.

På den stora internationella, och nu årliga, vinmässan Vinisud i Mont-
pellier kan man studera den stora bredden viner från Languedoc. 

Lokala vinmässor hålls på många ställen. Mitt i glödheta sommaren 
ordnar vinstaden Aniane mässa för lokala viner. 

Aimé Guibert (som gick bort 2016) hittade på 1970-talet 
en liten dal med speciellt mikroklimat och skapade ett av 

världens bästa viner – Mas de Daumas Gassac.

Trots att Languedoc de senaste 40 åren nästan 
halverat sin areal för vinodling, utgör området en 
tredjedel av Frankrikes vinodlingar. På denna tid har 
också kvaliteten förbättrats mycket och härifrån 
kommer helt fantastiska viner. Mångfalden är 
också stor – alla slags viner kan hittas här.

När Napoléons soldater skulle ha 
sina dagliga ransoner vin, kom 
dessa drycker från Languedoc-

Roussillon. Här fanns högavkastande 
druvor, som förmodligen gav mer yrsel 
än smak till vinerna. Så fortsatte det in på 
1900-talet och även första världskrigets 
soldater behövde mycket vin. Området fick 
rykte om sig att producera billiga bulkviner 
för en törstig omvärld.

Intresset för vin ökade i stora delar av värl-
den och människor blev mer sparsmakade. 

Languedoc – Frankrikes 
största vinbod

Fransmännen ändrade också sina vanor så småningom – mins-
kade intaget vid lunchtid och började bli mer kräsna, även de.

Hälften revs upp
Languedoc fick problem med minskad försäljning. Odlarna 
fick stöd av de styrande för att riva upp rankor av sämre sor-
ter för att istället gå över till druvor som Grenache, Syrah och 

Mourvèdre. Huvuddruvan Carignan mins-
kade stort, men somliga behöll den i alla 
fall och utvecklade istället tillverkningsme-
toderna. Idag görs en del mycket bra viner 
på Carignan.

Den här omvandlingen innebar att arealen 
för vin minskade från cirka 400 000 hektar 
till dagens cirka 220 000. Vilket ändå är 
nästan en tredjedel av hela Frankrikes 760 
000 hektar.

De senaste 40 årens ”revolution” i sydligaste Frankrikes vin-
område, har betytt att drygt en tredjedel av området nu pro-
ducerar vin med AOC-status. Den första AOC-stämpeln för 
rött vin (Fitou) och vitt (Clairette du Languedoc) kom 1948, 
men flertalet av Languedocs cirka 25 AOC-områden och -byar 
har fått sin status relativt nyligen. Och fler står på tur. 

Cru på cru
Den högsta klassificeringen idag, heter Cru du Languedoc och 
omfattar nu sju områden, men fem av AOC:erna står på tur 
att promoveras.

Förändringen rusar fram och vinernas kvalitet och status 
ökar fortsatt i snabb takt. Här finns exempel på tillverkare, 
som inledde sitt arbete på 1970- och 1980-talen och nått ab-
solut världsklass med vinster i tävlingar mot världens bästa. 
Ett enkelt vin från kooperativet i Mont-Tauch längst i söder 
blev ”årets vin” i Sverige för dussinet år sedan och härom året 
serverades l’Hospitalet från det lilla superdistriktet La Clape 
på Nobelfesten. En sådan flaska kostar 160 kronor på System-
bolaget och kan köpas på Monoprix för 8 Euro. 

Att reda ut hela systemet av klassificeringar, liksom beskriva 
alla de olika distrikten och deras specialiteter, är en uppgift 
värdig en 4-betygskurs i Munskänkarna…

Ostron och vin
Vi kan konstatera att man får fantastisk valuta för sina pengar 
om man tar bilen runt i dessa, litet karga, trakter några dagar. 
Äter ostron och dricker det fantastiska picpoulvinet vid stran-
den av lagunen/”etangen” Bassin du Thau, åker till ett antal 
gårdar inom en timmes väg därifrån och fyller bagaget med 
utmärkta viner till vettigt pris. Eller kanske med en gudomlig 
flaska rött för 69 Euro från Peyre Rose, som kanske vunnit 
en tävling mot dem från mer etablerade områden, men som 
kostar 300 Euro.

Fitou, Corbières, La Clape, Minervois, Saint Chinian, Faugères, 
Pezénas, Picpoul de Pinet, Frontignan, Grès de Montpellier 
och Pic Saint Loup, är några av de många appellationerna i 
Languedoc. Har man mindre tid, kan man stanna vid Maison 
des vins du Languedoc, som ligger vid motorvägen i förorten 
Lattes i Montpellier. De representerar ett stort antal av de tu-
sentals odlare, som producerar vin i Languedoc-Roussillon.

Text och foto:  Henrik Moberger
henrik@moberger.se
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Ett urval viner från Languedoc
Som Frankrikes största vinområde har Languedoc-Roussillon 
tusentals vinodlare. Du kan lätt studera nätet och den om-
fattande litteraturen kring området för att kunna hitta dina 
egna favoritappellationer och -odlare, men här kan vi bjuda 
på några exempel.

Fitou
I det kulliga landskapet norr om Pyrenéerna ligger det ganska 
stora, tvådelade Fitou med kooperativet Mont-Tauch i byn 
Tuchan som en av stjärnorna. Deras Réserve de la Condami-
ne (75 kr på Systembolaget) blev en gång ”Årets Vin” i Allt om 
Mat. Här nere dominerar fortfarande Carignan, med stöd av 
Grenache och Syrah. Flera berömda vinnamn verkar även i 
Fitou, till exempel Gérard Bertrand och François Lurton.

La Clape
Ett litet område nära kusten intill sta-
den Narbonne, som nyligen blivit AOC 
för både röda och vita viner. Har flera 
berömda slott – till exempel de Négly, 
L’Hospitalet och Pech-Redon. Vanligas-
te vita druvan är Bourboulenc medan 
Grenache, Mourvèdre och Syrah do-
minerar röda sidan.

Picpoul de Pinet
Ett vitt vin, som produceras på slutt-
ningarna ner mot lagunen Bassin du 

Thau och som är lysande gott tillsammans med de Bouzi-
gues-ostron och musslor, som odlas i lagunen. Inhandlas 
helst på kooperativet Beauvignac i byn Pomerols (med prydlig 
filial i Mèze) eller på kooperativet i Pinet (Ormarine). I södra 
änden av lagunen ligger staden Marseillan och här finns ver-
mouthproducenten Noilly Prat, som görs på Picpoul-druvan.

Fullastat med Picpoul från Beauvignacs filial i Mèze. 
Här produceras också prisbelönta roséer, 

även bleka av ”Provence-modell”. 

Pic-Saint-Loup
Några mil norr om Montpellier, intill det 
spetsiga berget Pic-Saint-Loup och sys-
terberget L’Hortus, ligger dalen med ett 
50-tal odlare som nyligen fått Cru-sta-
tus. Tyvärr drabbades området i augusti 
2016 av ett svårt åskväder, som förstör-
de nästan hela skörden. Annars görs 
här främst kraftfulla röda viner på de 
traditionella druvorna Grenache, Syrah 
och Mourvèdre (85 % rött medan res-
ten är bra roséer). Vingårdarna härifrån 
är väl värda en egen resa. Namn som 
L’Hortus, Bruguière, Clavel, Puech-Haut, 
la Roque och Cazeneuve får det att vatt-
nas i munnen på vinälskaren.

Domaine de Brescou
Strax väster om Pezénas ligger denna gård, som haft vinod-
ling sedan 1600-talet och även varit stor leverantör av natt-
vardsvin i Frankrike. Gården ägs och drivs av det svenska 
paret Arne och Rada Wennberg med vinprofilen Lars Tor-
stensson som viktig rådgivare. Här produceras en rosé samt 
en rad vita och röda viner och det experimenteras med både 
blandningar och druvsorter, till exempel Pinot Noir. Vinerna 
är Terra Vitis-stämplade och Brescou satsar hårt på att mi-
nimera svavelhalten i vinerna. Prisvärda viner för mellan 90 
och 130 kronor på till exempel den svenska vinsiten xwine.se.

Mont-Tauch, här på ”Vinisud”, är ett bra kooperativ 
i högt belägna Tuchan i västra Fitou.

Berget Pic-Saint-Loup 
syns från många mils håll.

Mas Bruguière tävlar med grannen L’Hortus om att vara etta 
i Pic-Saint-Loup. Men de börjar bli dyra…

La Clape är ett litet distrikt med mycket 
kvalificerade vinproducenter.

Slottet La Roque i Pic-Saint-Loup brukar få höga 
92 poäng av Parker. Här görs supervin för under 10 Euro.

Infarten till Domaine de Brescou – en svenskägd gård 
som producerat vin sedan 1600-talet.

Mas de Daumas Gassac anses ibland vara ett av världens 
tio bästa röda viner. 

En grupp medlemmar av Rivieraklubben serveras bra viner 
av Sophie Palatsi på Domaine de la Clapière.

Domaine de la Clapière
Det unga paret Sophie och Xavier Palatsi driver sin prydliga 
gård i Montagnac och inbjuder till gårdsfester några gånger 
om året – populärt hos svenskarna i trakten. De är Terra Vi-
tis-godkända och gör en utmärkt serie viner kallade Etincelle 
– en vit på Gros Manseng, Viognier och Chardonnay (40-30-
30), den ljuvliga rosa på 65 Cabernet och 35 Syrah medan den 
röda är 100 % Syrah. 9 Euro kostar vår favorit, Gatefer, som 
är gjord på Merlot, Cabernet och Syrah (50-35-15). Gårdens 
billiga rosé, Jalade, och röda, Jardin de Jules, kostar en dryg 
5:a och kan vissa år vara mycket bra. Provning krävs alltid!

Paul Mas
Ett par kilometer från Clapière i Montagnac ligger Domaines 
Paul Mas. Det är ett ”konglomerat” av nio gårdar från nästan 
alla delar av Languedoc. Företaget grundades av Jean-Claude 
Mas med en av gårdarna 1995 och har snabbt vuxit till en 
av jättarna i området. Han betraktas som en av de ledande 
inom kvalitetsrevolutionen i Languedoc. Själva gården Paul 
Mas säljer vinerna från samtliga gårdar och man kan lätt pro-
va fram sina favoriter. Och kanske prova dem till bra mat, för 
här finns också en gourmetkrog.

Domaines Paul Mas består av nio gårdar 
från hela Languedoc, samlade i Montagnac.

Mas de Daumas Gassac
På 1970-talet inledde Aimé Guibert en vinproduktion, som 
skapat ett vin, som brukar kallas ”Le Premier Grand Cru de 
Languedoc”. Fantastiska viner, cuvéer byggda främst på Ca-
bernet Sauvignon, men också med små kvantiteter av ett an-
tal mycket sällsynta druvor som hämtats från olika delar av 
världen. Även det magnifika vita vinet består av en uppsjö 
olika druvor. Knappt 40 Euro flaskan… Men de gör också flera 
serier billigare viner av hög kvalitet.

Vadeau Chateâu
MAISON  DU  COMMANDEUR

LEDNINGSGRUPP 
KONFERENS - FÖDELSEDAGSMIDDAG

Grupper upp till tolv personer 
i genuin provensalsk miljö.

Konferens med alla faciliteter, 
festvåning med bar och Yamaha PA, 7 sovrum, 

matsal för 12 personer.

Montfort sur Argens grannby till Cotignac 
13 km norr om Brignoles.

www.vadeauchateau.com


