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Några goda vita och röda viner från Provence 

Här är några goda vita och röda viner från Provence som vi nyligen haft tillfälle att prova. 

Vinerna finns att beställa hos Provence-Specialisten. 

Vita viner 

Domaine Gavoty Grand Classique Blanc 2018, Côtes de Provence 

192 SEK 

Domaine Gavoty ligger i byn Cabasse, strax öster om Brignoles. Gavoty har länge varit känd 

för sina viner på rolle. Rolle planterades på egendomen 1970. Vid den tiden var druvan, som 

visserligen är typisk provensalsk, inte alls mycket planterad i regionen. Ägaren tog sticklingar 

från Bellet, den lilla appellationen norr om Nice, och druvan visade sig stormtrivas i ler- och 

kalkstensjorden på Gavoty. Leran behåller fukten vilket gör att rankorna klarar sommarens 

torka. De stora temperaturskillnader på sommaren (40 grader C på dagarna, 15 på nätterna) 

ger friskhet i vinerna. 

Druvan i den vita Grand Classique är 100 % rolle/vermentino. Vinet är lätt och uppfriskande i 

stilen, ganska diskret i doften och med en fin smak av gröna äpplen, päron och citrus som 

känns typisk för druvan. 
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Château Simone 2018 Blanc, AOP Palette 

465 SEK 
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Château Simone förtjänar sitt goda rykte. Detta vita vin är fantastiskt gott. Clairette dominerar 

med 80 % av blandningen. Det är en gammal sydfransk druva som idag blir mer och mer 

ovanlig. Den kompletteras med grenache blanc, bourboulenc, ugni blanc och lite muscat. 

Vinet har lagrats på större ekfat under 18 månader, sex av dem sur lies (på fällningen). Här 

finns en mycket bra textur och struktur, nästan fetma, aromer av aprikos och blommor och lite 

honung. Mycket gott. Och stor lagringspotential om man så vill. Men kan definitivt drickas 

ungt. Priset är ganska högt men det är en legendarisk vinproducent i Provence och ett unikt 

och sällsynt vin. 
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Röda viner 

Château Grand Boise 1610, 2018, Côtes de Provence Sainte Victoire 

309 SEK 

Château Grand Boise är en magnifik egendom med utsikt mot Montagne Sainte Victoire. Man 

har 500 hektar skog och 45 hektar vingårdar uppdelat på en mängd mindre plättar. 

Vinrankorna växer på mellan 300 och 640 meter över havet. 

Syrah dominerar i Grand Boise 1610 och kompletteras med grenache och lite cabernet 

sauvignon. Vinet är lätt och elegant i stilen med intensiva aromer. Det är smakrikt och nästan 

parfymerat, jag kände t.o.m. lite rosor. Bra längd och komplexitet. Mycket gott. 
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Les Quatre Tours Signature 2016, Coteaux d’Aix en Provence 

169 SEK 

Les Quatre Tours är ett litet och ambitiöst kooperativ som grundades 1924. Vingårdarna var 

då ödelagda av phylloxeran och för att kunna ta sig igenom denna svåra period slog sig 

vinodlarna samman. Les Quatre Tours har idag runt 35 medlemmar som får hjälp och råd med 

arbetet i sin vingård under hela året. 

Les Quatre Tours Signature 2016 är gott och fylligt, intensivt fruktigt med massor av mörka 

bär i trevligt drickvänlig stil utan att för den skull sakna struktur. Druvorna är 40 % vardera av 

syrah och cabernet sauvignon och resten grenache. Det lagras på tank, och en liten del på 

ekfat, i sex månader, innan buteljering efter en lätt filtrering. 

 
Quatre Tours Signature 2016, Coteaux d’Aix en Provence, copyright  

BKWine Photography  

https://bkwine-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/02/20201227_202432.jpg
https://bkwine-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/02/20201229_201235.jpg


Domaine du Deffends Champs de la Truffière 2016, Coteaux Varois en Provence 

225 SEK 

Jacques de Lanversin köpte Domaine du Deffends 1963. Då var den nedgången, idag är den 

en av de klassiska egendomarna i Provence. Champs de la Truffière är deras röda toppvin. 

Precis som namnet indikerar hittar man, om man har tur, den goda svarta tryffeln i vingården. 

Vinet är gjort på syrah och cabernet sauvignon. 

Vinet är mycket gott och uppfriskande med fin frukt, mörka bär, bra koncentration och 

komplexitet. Här finns en liten trevlig stramhet från cabernet sauvignon. Tanninerna är tydliga 

men vinet är balanserat och kan gärna drickas nu men klarar utan problem ytterligare lagring 

för den som föredrar mjukare tanniner. 
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Domaine Hauvette Roucas 2019, IGP Alpilles (Les Baux) 

299 SEK 

En av de stora stjärnorna här i Les Baux-de-Provence, och i hela Frankrike, är Domaine 

Hauvette, en egendom som vi lärde känna redan i början av 1990-talet. Det var bara några år 

efter det att Dominique Hauvette hade gjort sin första årgång 1988. Vi hade precis flyttat till 

Frankrike och hade turen att hitta en vinbutik nära vår lägenhet som anordnade provningar 

med nya, lovande odlare från södra Frankrike, vissa av dem blivande storstjärnor, som 

Dominique Hauvette. (En annan var Peter Fischer på Château Revelette.) 

Det är ett elegant vin med en viss lätthet i stilen och en lång och fin eftersmak. Här finns 

trevliga örtiga aromer och en bra struktur med tydliga tanniner och bra syra. Mycket vitalt och 

gott. Kan gärna drickas så här ungt. Grenache dominerar blandningen. Dominique gör mest 

röda viner, alltid välstrukturerade och eleganta. 
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