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Guilhem Durand guidade mig runt när jag var där. Han be-
rättade att hans far, Hervé Durand, på 1980-talet hade hittat 
krukskärvor och halsar från amforor i marken. Lämningarna 
visade sig komma från en romersk lantgård, en så kallad vil-
la, och som omfattade bland annat bostadshus, djurhållning, 
olivlundar och vinfält. Här fanns också lämningar efter ett 
krukmakeri där villan hade tillverkat egna amforor. Lämning-
arna kunde dateras från kejsar Augustus tid och sträckte sig 
fram till 200-talet efter Kristus. Guilhem berättar att de än 
idag hittar antika krukskärvor i jorden på vinfälten. För Hervé 
Durand blev det en dröm att återskapa en antik romersk vin-
gård med en fungerande antik vinanläggning - och drömmen 
har realiserats.

Vin under antikens Rom
Vinerna under antikens Rom var ofta mer eller mindre söta. 
Sötman fick man fram genom att smaksätta med koncentre-

Skörden sker för hand på Mas des Tourelles, 
här av ”antika slavar”. Fotografier: Mas des Tourelles

Den andra söndagen i september varje år är besökare välkomna
att se hur skörd, vintrampning och den tunga vinpressningen går till.

Hela sortimentet av ”Vinum Romanum” 
från Mas des Tourelles.

Cato d.ä. (234 -149 f.Kr) 
är mest känd för citatet 
”För övrigt anser jag att 

Kartago bör förstöras”, men 
han har också gett oss mycket 
information om vin under an-
tikens Rom. Han skrev bland 
annat verket ”Om jordbruk”.

Här har druvkorgarna tömts i betongkaren och snart väntas 
det tunga jobbet med att pressa druvorna.

Druvorna bärs i videkorgar för att tömmas i betongkaren 
inne i vinkällaren.

”Dolia” fylls till brädden med druvmust där det får jäsa tillsammans med 
kryddor, honung, defrutum, kvitten, örter och andra smaksättningar.

Här trampas druvorna för hand, ett tungt jobb 
som utfördes av slavar under antiken.

På Mas des Tourelles framställer man även ”vanligt” vin 
men det unika är att de har återskapat hela den anti-
ka vinprocessen för att få fram autentiska  viner med 

autentiska processer så som man gjorde för 2 000 år sedan. 
Vinet ska enligt  experterna även smaka som vinet gjorde då. 
Vingården, som inte ligger långt från den romerska vägen 
Via Domitia, har funnits i familjen Durands ägor sedan 1726. 

Smaka på antiken? Det kan man göra på Mas des 
Tourelles utanför Arles. Förutom samtalen om druv-
sorter, maskinell eller manuell skörd, terroir, rost-
fria tankar, ekfatslagring och temperaturkontroll 
får man här en dimension till, en spännande och 
helt fantastisk chans att lära sig hur vinifiering i 
praktiken gick till under antikens Rom.

rad alkoholfri druvmust, defrutum, eller med honung. Sock-
er fanns ju inte på den tiden. Alkoholhalten på vinet var ofta 
väldigt hög, men man drack inte vinet utan att späda det med 
vatten. Vårt sätt att dricka vin idag skulle romarna se som rent 
barbariskt och ociviliserat. 

Vin dracks normalt inte heller till huvudrätten som vi gör 
idag utan som apéritif, mellan måltiderna eller i samband 
med desserten. I välbärgade familjer kunde det 
då bäras in 26 liter stora amforor med vin som 
var märkta med buteljeringsdatum och vingår-
dens namn. När vinet serverades silades det 
och späddes därefter med vatten. Det kunde 
kryddas, kylas med snö eller värmas med varmt 
vatten – allt efter smak och årstid. 

Slavarna fick ett billigt surt vin som troligen 
påminner mer om vinäger än om vin. Deras vin 
gjordes oftast på druvmassans tredje pressning.

Antik vinifiering
Cato den äldre (234 – 149 före Kristus) beskri-
ver hur pressning sker i gigantiska träpressar. 
Med hans text som bas återskapades 1994 en 
sådan vinpress på Mas des Tourelles. Skörden 
på Mas des Tourelles sker för hand och man 
tömmer över druvklasarna i stora betongkar. 
Där sker första pressningen genom att man 
trampar druvorna. En andra pressning sker 
därefter med hjälp av den 2,5 ton tunga vin-
pressen i ek enligt Catos förebild. Druvmusten 

hälls sedan över i stora jäskar i terracotta, dolia, där de blan-
das med olika örter, kryddor och eventuellt sötas med defru-
tum eller honung. Dessa jäskar var delvis nedgrävda i marken 
för att de inte skulle slås sönder men också för att marken gav 
jämn temperatur till vinet. Även på Mas des Tourelles förs 
den ”antika” vinmusten över till olika dolia. De största rym-
mer 400 liter. Under antiken lagrades därefter vinet i lerkrus, 

amforor, som korkades igen med bränd lera el-
ler kork som sedan täcktes med lera, gips eller 
beck. Här har Mas des Tourelles moderniserat 
förpackningen till glasflaskor.

Redan romarna uppskattade lagrade viner 
och priset på vin steg dramatiskt med lagring-
en, men det var lätt att vinet blev till vinäger. 
Honung och defrutum gav då inte enbart sötma 
utan hade också en konserverande effekt, vilket 
även vissa örter och havsvatten hade. 

Projektet Vinum Romanum
På 1980-talet inledde Hervé Durand ett sam-
arbete med arkeologer och antikhistoriker för 
att rekonstruera en komplett romersk antik 
vinframställning med presskar i betong, vin-
press och dolia – allt i syfte att återskapa en 
fungerande vinifiering i en så autentisk miljö 
som möjligt. Han ville dessutom få fram ett vin 
som smakade som under antiken.  Med hjälp av 
antika författares uppgifter blev resultatet fyra 
genuina romerska viner. 1991 lanserade 

Här skapas vin 
som för 2 000 år sedan
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Mas des Tourelles får muscatdruvorna mogna ut helt, där-
efter jäses musten tillsammans med kvitten, defrutum och 
örter. Det här vinet är ett starkvin med cirka 16 % alkohol-
halt.

Vinet är riktigt mörkt bärnstensfärgat och skiftar näs-
tan i svart då det åldras. Doften är mild och påminner om 
kvitten och syltad frukt. Smaken har en balanserad sötma. 
Apiana passar som apéritif men jag kan också tänka mig 
det till dessert såsom äppelkaka.

Ett nytt spännande projekt har nyligen påbörjats med att 
framställa antik parfym så som man gjorde på romartiden. 
Kanske blir det ett reportage även om detta framöver...

Kalles Service
Vi gör El-arbeten, Rörmokeri och Målning.

Flytt från Frankrike till Sverige.

Kalle Mob; +33 (0)6 14 41 35 44
+46 (0)730 52 38 24

E-Mail Kalle.a.Andersson@hotmail.se

LARS BROSTRÖM
Utför de flesta hantverk:

målning, tapetsering, golvläggning,
kök, badrum osv.

Tel: 06 09 88 61 55
lars.brostrom@orange.fr

RESTAURANG:  Lunchservering - meny 21 € - olika tallrikar 19-27 €
BUTIK: Lättrökt lax, vildlax, biologisk lax, gravlax, ål, sill, matjes, löjrom, 
renkött, köttbullar, knäckebröd, finn crisp, smörgåsgurka, ärtsoppa, 
pepparrot, Marabou choklad, godis (saltgodis, Dumble...), pepparkakor, 
öl, vin, akvavit... OBS! Vi ordnar även bufféer och catering på beställning!

21, rue François Guisol, Nice (hamn) - Tel. 04 93 26 20 20
www.fjord.fr - öppet: kl. 9.30-19.15 - stängt söndag och måndag

FJORD
SKANDINAVISKA SPECIALITETER

SEDAN 1983

Hyra - eller hyra ut?
L. GIULIAN
Specialisten på Franska Rivieran

Medlem i Rivieraklubben får 10% rabatt
vid bokning av semesterbostad

contact@rivieraholidayhomes.com
Tel +33 (0)4 93 16 03 44
23, Avenue Jean Médecin, 
06000 Nice
www.rivieraholidayhomes.com

Mas des Tourelles sitt första moderna antika vin, det söta 
Mulsum. 1993 såg Turriculae dagens ljus, och 1995 var man 
klar med lanseringen av Carenum. Det senaste tillskottet är 
ett starkvin med namnet Apiana.

Mulsum – den söta apéritifen
Mulsum är ett honungssötat vin som man fått fram ef-
ter en beskrivning från Plinius den äldre. Plinius är även 
känd för att han dog på stranden utanför Pompeji, 79 efter 
Kristus, där han kvävdes av svavelångorna 
från Vesuvius vulkanutbrott som ödelade 
staden. Enligt Plinius smaksattes Mulsum 
med honung, kanel, peppar, timjan med 
mera, men tyvärr lämnade han aldrig någ-
ra exakta mått så man har fått gissa sig till 
hur smaken ska vara. Columella, som levde 
ungefär samtidigt med Plinius, anger däre-
mot 5 kg honung per 13 liter vinmust. Sött 
med andra ord!

Vinet är mörkt rött med en tydlig doft av 
honung och kanel. Det har en lång efter-
smak med tydlig sötma men också en bit-
terhet som kommer från timjan. 

Antikens romare drack gärna mulsum 
som apéritif. Kylt till cirka 14 grader är det 
gångbart som apéritif än idag. Omsatt till 

Le Mas des Tourelles
4294, route de Saint-Gilles (D38) 

30300 Beaucaire

www.tourelles.com

Vingården tar emot cirka 15 000 – 18 000 besökare per år.

Vinerna ur sortimentet Vinum Romanum  
från Mas des Tourelles finns att köpa i deras butik på vin-
gården, via hemsidan och på den arkeologiska siten Olbia 

utanför Hyères samt på MACM-muséet i Mougins.

dagens kulinariska möjligheter passar det här vinet även 
till ankbröst med fikon, vaktel med druvor och pinjenötter, 
starkt kryddade rätter samt till roquefortost eller till och 
med till chokladfondant.

Carenum – antikens Vino Santo
Carenum finns beskrivet av författaren Palladius som lev-
de på 300/400-talet efter Kristus. Han skriver om ett sött 
vin från mycket mogna druvor som fått jäsa tillsammans 
med kvitten och andra plantor samt sötats med defrutum. 

Vinet är mörkt bärnstensfärgat, nästan brunt, och doften 
kännetecknas av druvmust, persika, syltad frukt och har en 
lätt rökig ton. I smaken kommer kvitten och aprikos fram. 
Vinet påminner lite om söt sherry eller det kända italien-
ska Vino Santo med karamelliga toner. Vinet är verkligen 
jättegott!

Carenum passar alldeles utmärkt tillsammans med 
gåslever och frukttårtor men också som apéritif. Servera 
det lätt kylt, cirka 14 grader.

Turriculae – vinet med sälta
Den antike författaren Columella nämner ett torrt vin med 
sälta. Le Mas des Tourelles har återskapat ett sådant vin som 
de kallar Turriculae. Det görs på druvan villard, som under 
jäsningen fått tillsatser såsom havsvatten, bockhornsklöver, 
defrutum och andra kryddor som ger komplexitet. Vinet jäses 
i 400 liters dolia, ett råd som Columella gav för två tusen år 
sedan. 

Vinet är guldgult med doft av curry med dragning åt fänkål 
men också av valnötter. Det påminner lite om 
vissa sherrysorter idag. Smaken kan vara lite 
chockerande när de söta och salta smakerna 
möts, men otroligt nog balanseras sötma, ör-
ter, sälta och syra till en angenäm upplevel-
se. Smaken har en nötighet där även mogna 
plommon framträder. 

Guilhem Durand rekommenderar vinet till 
ostron och rökt fisk. Serveras tempererat, cir-
ka 18 grader. 

Apiana – det svarta vinet
Med hjälp av texter från Palladius, har 
man tagit fram vinet Apiana. Vinet har fått 
namnet av att det görs på muscatdruvan 
som redan under antiken var känd för att 
locka till sig bin. Bi på latin heter apis. På 

På Mas des Tourelles tog Guilhem Durand emot och visade oss runt.
En rekonstruerad fungerande vinifieringsanläggning helt enligt antikens förebild med presskar, vinpress 

och stora terracottakrukor för jäsning. I bakgrunden skymtar amfororna.

”… så mycket arbete, så mycket slit, 
så mycket pengar läggs på vin, 
och detta trots det faktum att det 
förvrider huvudet och leder till 
galenskap. Det är orsaken till många 
kriminella handlingar, ändå anses 
det så attraktivt att många ser det 
som främsta skälet att leva… ”

(Plinius d.ä. 23 – 79 e.Kr.).

Columella levde i Romarriket 4 – 70 
e.Kr. Han är känd för sitt omfattande 
verk om lantbruk. På svenska heter 

verket ”12 böcker om lantbruk”

Madeleine och Jerk Wiström tycker Carenumvinet påminner 
om söt sherry. Riktigt gott till får- och getost, det vill säga ost gjord 
på djur med 2 spenar vilket var det vanliga under antikens Rom.
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Gunilla Bohman
gunilla@bohman.fr


