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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 5, 2020 - Languedoc 

Hej, 

 

Jag deltog i veckan i en master class om viner 

från Languedoc. Detta stora område, i södra 

Frankrike, var tidigare känt för att producera 

enorma volymer enkelt vin. Vinet kördes på 

tankbåt till bl. a. Sverige, buteljerades på 

returglas hos Vin- & Spritcentralen i Årstadal, 

och såldes sedan på Systembolaget till lågt pris. 

Detta var förr, men nu är det dags att radera 

minnet och lära om. Idag finns det i Languedoc 

massor av kvalitetsviner. Många säljs till lägre 

priser än motsvarande kvalitet från andra 

regioner, så man får mycket vin för pengarna. 

 

 Bild från förr, men inte längre: tankbåten Vinia 

 Foto: Lars Johnson 

 

 

Languedoc ligger i södra Frankrike vid Medelhavet. 

Klimatet är hett och blåsigt. Olika vindar blåser nästan 

alltid - är det inte Mistralen så är det Marin, Siroccon eller 

Tramontane. Detta är bra på så sätt att vinrankorna snabbt 

torkar efter regn eller dimma, så mögel och andra 

sjukdomar hålls tillbaka utan att man behöver bespruta. 

Många vingårdar satsar på olika varianter av ekologisk 

produktion av vinerna, med gott resultat. 

 

Inom Languedoc AOC, den hösta kvalitetsklassen, finns 

totalt 22 000 hektar "biologiska" vingårdar, vilket är 36% 

av dessa i Frankrike och  7% av de i världen 
(1)

. Så 

ekologiskt är stort här. 

(1) Källa: www.languedoc-wines.com 
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Det görs en del mousserande, en del stilla vitt och en del rosé, men den största volymen är röda 

viner. Ofta använder man druvorna Cinsault, Carignan, Syrah, Mourvèdre och Grenache, men många 

andra druvor odlas också. Vanligen är vinerna blandade av flera druvsorter. Av de viner vi provade 

kan vi rekommendera följande som bra köp. Vi har valt ut det bästa köpet i varje kategori: 

 

Antech Nr 71731 Cuvée Eugénie Brut 2018 för 149 kronor är ett trevligt mousserande vitt vin, 

gjort på Chardonnay, Chenin Blanc och Mauzac. Doften är god med citrus, äpple och lite melon. 

Smaken är fräsch och lätt och har bra syra med citrustoner,. Det finns inga bröd- eller jästsmaker, så 

vinet är bäst som apéritif, sällskapsvin eller till skaldjur. 

 

Villa Blanche Nr 74003 Picpoul de Pinet 2018 för 158 kronor är ett vitt vin på druvsorten Picpoul. 

Den har ingen hög status utan används ofta som blanddruva, men just appellationen AOC Picpoul de 

Pinet har aldrig gjort mig besviken. Det här vinet har stor, trevlig och aromatisk doft med citron, 

aprikos och andra gula frukter. Smaken har bra fräschör, citrus och mango, bra komplexitet och är 

riktigt långt för sitt pris. Vinet är inte ekat. Det kan drickas nu eller lagras några år. Det säljs på 3-

pack. 

 

Bland röda väljer vi Château d'Anglès Nr 92931 Grand Vin Rouge 2017 för 199 kronor. (Vinet är 

tillfälligt slut men kommer tillbaka). Vinet har doft med frukt, tobak, viol och choklad, samt viss 

begynnande mognad. Smaken är kraftig med lagom syra och rejäl strävhet och viss alko-hetta. Det 

här är ett stöddigt vin med stadig struktur; ett typiskt matvin. Jag, som har några flaskor i källaren, 

tar nog fram en nästa gång grillen kommer fram. 

 

Här är de viner vi rekommenderar. Observera att beställningssortimentet fungerar som vanligt. Det är 

bara att beställa, så kommer vinet till ditt lokala systembolag. 

 
Typ Dryck Pris Sortiment 

Vitt, mousserande Antech Nr 71731 Cuvée Eugénie Brut 

2018 

149 Beställning 

Vitt Villa Blanche Nr 74003 Picpoul de Pinet 

2018 

158 Beställning 

Kollikrav 3 flaskor 

Rött Château d'Anglès Nr 92931 Grand Vin 

Rouge 2017 

199 Tillfälligt sortiment. 

Tillfälligt slut 

 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


