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Vinvandringar i många distrikt
Pierrefeus Balade Gourmande genomfördes i år för nionde gången – kanske blir 
det något alldeles extra nästa år? Vindistrikt över hela Frankrike har liknande akti-
viteter – Savojen, Bordeaux, Alsace, Bourgogne, Rhône, för 
att nämna några. Bandol har en promenad, i juni månad, 
och de flesta verkar hållas i maj-juni.
På många håll finns även vandringsmöjligheter i egen regi 
mellan gårdarna i ett vindistrikt. Information om sådant, 
liksom om de större arrangemangen, finns att gräva fram 
på nätet. Men kooperativen och turistbyråerna kan säkerli-
gen ge tips och information, precis som när det gäller olika 
routes de vin.
Håll alltid utkik på Rivieraklubbens hemsida och aktivitets- 
agenda. Plötsligt kanske ett erbjudande kommer och då 
kan det bli slagsmål om platserna.

Chaque chemin est une rencontre 
– varje liten väg är ett möte – är 
rubriken till turistkartan Route 

des vins de Provence. I hela regionen 
finns drygt dussinet appellationer med 
totalt 425 registrerade vinodlare och ko-
operativ att möta om man vill. 

En av appellationerna ligger strax norr 
om Hyères och heter Pierrefeu. Vi kan-
ske får anledning att återkomma till 
varför byn på sin kulle kallas den brin-
nande stenen. Likaså finns skäl att reda 
ut vad den spännande vinregionen Pro-
vence egentligen är.
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Lite bus i lunchkön. Eva Frigren 
lägger kamratligt armen runt Eva Nilsson.

60 medlemmar från Rivieraklubben 
lät sig väl smaka av regionens specialiteter vid härliga långbord 

och kunde samtidigt njuta de spännande vinerna. 
Jodå, här skapas  så klart nya vän-konstellationer.

Det gäller att klara solen och värmen under den sex km långa 
vandringen genom vingårdarna i Pierrfeu. Exempelvis med fantasi-
fulla hattar som Bodil Nordberg och Birgitta Stanghed bär med den 

äran. I bakgrunden promenerar Christina Ternebrink

60 förväntansfulla svenskar släpps iväg 
exakt på sin ”slot-tid”.

Personalen, som säljer vinet, är trevligt 
och traditionellt klädd.

Vid varje stopp rivs en ruta av och i häftet 
finns utrymme för egna noteringar om varje vin. 

Tillbaka till Château la Gordonnes park bjuds 
vi på kaffe och fruktkaka istället för vin.

Lite norr om Hyères, högt på en kulle och ovanför böljande vinfält, ligger byn Pierrefeu 
där sammanlagt 24 stolta vinproducenter ständigt försöker övertrumfa sig själva.

Förväntan låg i luften när 60 med-
lemmar från Rivieraklubben sam-
lades på Château la Gordonne i 
vindistriktet Pierrefeu. Nästan 
som en skolklass inför skolresan 
när ”fröken” Snellen prickade av 
alla namn. Balades Gourmandes 
hålls i Frankrikes alla vindistrikt 
med självaktning och denna Pro-
venceappellation är inget undan-
tag. Och vilken fantastisk dag del-
tagarna bjöds på!

Eldfängd vinpromenad
60 biljetter
Nu nöjer vi oss med 24 vinproducenter 
i Pierrefeu och en verklig folkfest när 
distriktet kallar till provning av såväl vi-
nerna som lokal matkultur. Rivieraklub-
ben hade för andra året i rad fått tilldel-
ning av 60 biljetter av de cirka 1500, 
som fördelas på två dagars vandring.

Kanslichef Kerstin Snellen prickar av 
alla förväntansfulla utanför tältet. Skyl-
tar anger de olika gruppernas ”slot-ti-
der” och alla deltagare får en påse att 
hänga om halsen med ett glas, bestick 
och nödvändig litteratur för vandringen 
genom vingårdarna.

Solen skiner och vinden viner och efter 
en del information knallar den 100-höv-
dade gruppen iväg. En kort bit till första 
stationen – Amuse-bouches. Där rivs 
den första rutan av i programhäftet, där 
alla producenter också är listade så att 
man kan göra sina noteringar. Små till-
tugg serveras och sex viner kan provas. 
I Pierrefeu produceras främst rosé, men 
någon vit har smugits in. Om 20 mi-
nuter kommer nästa 100-grupp, så det 
gäller att vara ganska snabb om man vill 
prova alla.

Många nya vänner
Så en kort bit upp till en skogsdunge. 
Där står ett band och spelar musik med-
an gästerna sitter vid långbord och dis-
kuterar vinerna. Nu är det en entré som 
gäller och även här roséer hos de sex od-
larna, som står utspridda i dungen om-
kring oss. Nya konstellationer vid bor-
den skapar nya vänner medan kunskap 
och synpunkter delas. 

Så knallar vi vidare. Det är grusigt och 
sandigt, men utan höga backar, och 
enkelt även om nästa etapp, till varm-
rätten, är minst 1,5 kilometer lång. Här 
vindlar vägen genom vinfälten, varav 
stora ytor är nyplanterade. Man får en 
stark känsla av att här satsas det. Och 
man njuter av det fantastiskt vackra 
landskapet.

Och så får man några nya vänner i kön 
fram till varmrätten, som är Daube de 
bœuf provençale déstructurée från res-
taurang La Colombe i Hyères.

Äntligen rött
Och nu erbjuds förstås också röda viner, 
eftersom vi äter kött. Här blir det litet 
knökat, som göteborgaren säger, efter-
som både svenskar och fransmän vill 
njuta litet extra när det handlar om själ-
va lunchen. Vid det här laget kan man 
höra sång från borden med fransmän – 
alla trivs!

De tre röda vinerna visar sig vara för-
vånansvärt bra. Liksom de tre presti-
ge-roséerna. Det blir svårt att välja ifall 
man vill handla vid återkomsten till 
Château la Gordonne efter vandringen.

Men först har vi ännu en lång etapp 
fram till osten. Återigen tre röda viner, 
men också ett rosé och ett vitt. En ung 
bonde berättar stolt att han gjort tom-
men på tallriken och han pekar på två 
damer i tältet, som producerat de båda 
chèvren.

Halmbord
Här sitter vi med halmbalar som bord, 
inne i den frodiga grönskan längs en å, 
länge, tills vi inser att det måste vara 
dags att ta den sista 1,5 kilometern längs 
ån tillbaka till slottet.

Där är stämningen hög i parken, ack-
ompanjerad av ett band på en liten scen. 
Och, kors i taket, inte något vin att pro-
va… Men vi serveras en god fruktkaka 
till kaffet.

Vid försäljningsborden arbetas det fli-
tigt – personalen klädd i trevliga folk-
dräkter. Förutom vinerna finns också 
en del av det vi ätit på promenaden, att 
köpa. 

Hela den här fantastiska aktiviteten sker 
under begreppet Terres du Var, ett sam-
lingsnamn för departementets saveurs 
et savoir-faire (smaker och kunskap). 
Och deltagarna försäkrar att vandringen 
är mer än prisvärd!


