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Vinerna i vår närhet
Med Rivieran som utgångspunkt finns mycket att botanisera bland 
för vinälskare. Längs sydkusten har vi Languedoc-Roussillon, södra 
Rhônedalen och Provence som alla ligger inom nära räckhåll oavsett 
var på Rivieran man befinner sig.

EU delar sedan 2010 in vin i två kategorier; lantvin med specifikt 
geografiskt ursprung samt bordsviner utan specifikt geografiskt ursprung. 
Bordsvin utan specifikt ursprung kallas rätt och slätt för ”vin” inom EU 
och har i Frankrike beteckningen Vin de France. Lantvinet, som har 
geografisk beteckning, delas i sin tur upp i två grupper; IGP= Indication 
géografique protégée vilket tidigare kallades Vin de Pays, samt i AOP= 
appellation d’origine protégée vilket tidigare kallades AOC. AOP är ett 
snävare område och innebär den högre kvalitetsbeteckningen av de två 
grupperna. Det finns dock kvalitetsviner som klassas i den lägre klassen 
IGP pga att vinmakaren har en egen vision som inte passar in i AOP/
AOC-reglerna. Ett exempel från Provence är Domaine de Trévallon där 
vinerna räknas som några av Frankrikes bästa, trots sin klassificering som 
IGP Alpilles. Den lokala appellationen AOP Les Baux-de-Provence tillåter 
nämligen inte deras blandning av Cabernet Sauvignon och Syrah.  

Det var till Provence som grekerna tog sin vinkunskap cirka 600 f.Kr. och 
då lade grunden för Frankrikes vinodling. Inom Provence finner vi idag 
många AOP-viner, bland annat Bandol, Bellet, Cassis, Coteaux d’Aix, 
Coteaux Varois en Provence, Côtes de Provence och Palette. Provence är 
välkänt för sina torra, ljusa och smakrika roséviner men här görs också 
många goda vita och röda viner av hög kvalitet.

På rimligt avstånd från Rivieran ligger också södra Rhônedalen där 
det också finns många kända AOP-områden, till exempel Chusclan, 
Châteauneuf du Pape, Cornas, Vacqueyras, Gigondas, Lirac, Costières 
de Nîmes med flera. AOP-området Tavel utmärker sig genom att man 
helt koncentrerat sig på enbart roséviner.
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Sammanfattande bedömning från 4 olika franska källor där 1= litet år, 2= medelbra år, 3= 
bra år, 4= mycket bra år, 5= excellent år. 2017 gav generellt små skördar i våra regioner på 
grund av vårens hagel och frost samt torka under sommaren, men kvaliteten på vinerna visade 
sig vara god. Särskilt utmärker sig mourvèdrevinerna från Bandol samt de vita och röda vinerna 
från Châteauneuf-du-Pape. För Languedoc gav året många fina viner för lagring i vinkällaren.
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Västerut har vi Languedoc-Roussillon som står för en tredjedel av 
Frankrikes areal av vinodling. 31 % av dess totala vinodlingsarea utgörs 
av certifierad ekologisk odling vilket gör dem ledande i Frankrike på 
dessa viner. Tillsammans med Provence görs här dessutom merparten 
av Frankrikes AOP-viner. I just Languedoc-Roussillon hittar vi bland annat 
beteckningarna Banyuls, Fitou, Minervois, Picpoul de Pinet med flera.
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Ce livret vous est offert par le COAM. 
Vous pouvez l’imprimer ou le diffuser, à condition d’inclure un lien vers le COAM : 

www.lecoam.eu et le Vin Pas à Pas : www.le-vin-pas-a-pas.com
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