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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 7, 2021 - Vins de Pays d'Oc. Inte som förr, utan bättre. 

Hej, 

Pays d'Oc är geografiskt samma område som Languedoc-Roussillon, men vinerna har appellationen 

IGP i stället för AOP. Detta område har gjort en dramatisk kvalitetshöjning de senaste 30 åren. Förr 

producerade man enorma volymer billigt rött vin av tveksam kvalitet. Man använde druvor som gav 

mycket hög avkastning, samt planterade och odlade för att maximera skörden. Det enda som 

räknades var avkastningen i form av hektoliter per hektar. Man kunde ta ut 250 hektoliter, medan 

man i Bordeaux kanske tar ut 40 hektoliter eller mindre per hektar. 

 

Efter skörd kördes druvorna till kooperativet, tömdes från traktorn direkt ner till pressarna, fick jäsa i 

cementbehållare (billigt) och såldes sedan i lös vikt. Skulle vinet exporteras till Sverige så gick det i 

tankbil till hamnen, fylldes på Vin & Spritcentralens tankbåt och fraktades till Sverige. I Årsta, söder 

om Stockholm, tappades det på returglas och gick sedan ut till butik. Roussillon hette ett sådant vin 

som såldes i stora volymer. Ett enkelt "rödtjut". 

 

Inte längre så här 
 

 
 

Tankbåten Vinia. Foto: Lars Johnson Köp vin, tag med egen dunk och betala per kilo.

  

 

Glöm allt detta. Det var förr. 
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Hur ser det då ut idag? 

 

• Man har fokus på kvalitet. En odlare berättade att han nu skördar 25% av vad man gjorde förr, 

men ändå får mer betalt i Euro. 

• Många vingårdar med Carignan och Cinsault har rivits upp och planterats om med Syrah, 

Grenache, Cabernet Sauvignon och andra, bättre druvsorter. 

• Man har kommit up till status IGP, Indication Géographique Protégée. 

 

I Pays d'Oc finns idag cirka 13.000 odlare, som producerar 6 miljoner hektoliter IGP-vin per år. Det 

kan man jämföra med hela Tyskland, som producerade 10 miljoner hektoliter totalt, på alla 

kvalitetsnivåer (2018). Man producerar alltså försvarliga mängder i Pays d'Oc, men ändå mindre än 

förr. 

 

58 olika druvsorter är tillåtna, så det finns mängder av olika typer av vin - rött, vitt och rosé - med 

olika stil och karaktär. Som huvudregel kan man säga att de flesta är bra vardagsviner till attraktivt 

pris. Hälften av vinerna på Systembolaget ligger i prisklassen 89-140 kronor. 

 

Intressant är att de flesta vinerna har en, eller ibland två, druvsorter markerade på etiketten. Viner 

från Languedoc-Roussillon på AOP-nivå är ofta blandade av fler druvsorter, och appellationens 

namn anges på etiketten. IGP-vinerna säljs i stället med druvnamnet, ungefär som viner i USA, Chile 

och Australien ofta marknadsförs. 

 

Vi provade nyligen ett 60-tal viner, och fann bäst relation pris-prestanda bland de vita. Nr 70520 Le 

Versant Chardonnay 2020 för 109 kronor, har lite diskret ek i doft och smak, som domineras av 

ananas och andra tropiska frukter, samt medelhög syra (för en Chardonnay). Vinet är odlat på en 

nordsluttning, för att undvika alltför hög hetta och behålla en frisk syra, vilket blivit lyckat. 

 

Nr 72857 Les Jamelles Sauvignon Blanc 2020 för 95 kr är en typisk, fransk Sauvignon Blanc. Den 

hade lika gärna kunnat komma från Touraine i mellersta Loire-dalen. Den smakar som en Sauvignon 

Blanc ska. För att behålla den friska syran är vinet odlat i ett inte alltför hett läge, skördat på natten 

klockan 02:00-04:00 och fraktat till vineriet i kylbilar för att förhindra att vildjäsning startar. 

 

Gamla vinstockar ger lägre skörd och bättre smak. Det märks i Nr 2257 Abbotts & Delaunay 

Carignan Vieilles Vignes 2020 för 89 kronor, som är gjord av frukt från 100 år gamla stockar. Vinet 

är rustikt och ungt, men ändå gott till en enkel middag. Vinet finns dels på flaska (nr 2257), dels på 

pappkartong (nr 1055), till samma pris och det ska vara exakt samma vin. Hållbarheten är 

naturligtvis bättre på flaska. 

  

Här är vinerna vi på Wine Consulting Sweden rekommenderar denna gång: 

Typ Dryck Pris Sortiment 
Vitt torrt Nr 70520 Le Versant Chardonnay 2020 109 Beställning 
Vitt torrt Nr 72857 Les Jamelles Sauvignon Blanc 2020 95 Beställning 
Rött Nr 2257 Abbotts & Delaunay Carignan Vieilles Vignes 2020 89 Fasta 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


