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Languedoc-Roussillon står för ca 1/3 av Frankrikes vinproduktion. Området 
som tidigare närmast bidrog till Europas vinhav, har skapat nytänk då det 
kommer till produktionsmetoder och traditioner. Vin de Pays d’Oc och Vin de 
Table har gett möjligheten att frigöra sig från begränsningar och modernisera 
vinframställningen. Bla har de ”stora internationella” druvorna tagits ibruk. Man 
kan se Languedoc-Roussillon som Frankrikes nya världen, dit även nya 
världens producenter kommer för att skapa moderna Franska viner. En av de 
mest ansedda föregångarna är Daumas Gassac (Languedocs Grand Cru). 
The Times tycker att Daumas Gassac smakar som Latour och Gault Millau
jämför DG med Lafite Rotschild (wikipedia). Traditionella kvalitetsviner kommer 
från appelationer som Corbieres, Minervois, Fitou mm
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Roussillon har en helt egen identitet både kulturellt och geografiskt. Området 
är mer Katalanskt än Franskt med starkt Spanskt inflytande från 1200-tal fram 
till 1659, först styrt från Mallorca och senare från Aragonien. Geografiskt ligger 
Roussillon, eller Pyrennees-Orientals mellan Pyrenneerna och  Corbieres
bergen. Regionen har 325 soldagar i året, vilket är mest i Frankrike. Högre 
belägna marker lämpar sig endast för olivträd och varmklimats vindruvor. 
Lägre ner på lågmarkerna produceras mycket frukt. Värmen och soldagarna 
tillsamman med druvor och produktionsteknik, gör att vinerna mer liknar de 
spanska.
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Vinodling infördes av Greker i Marseilles trakten ca 700 –tal före 
tidsberäkningen. Senare påverkade Romarna utvecklingen av vin i området. 
Söt Muscat hade ett anseende redan på 1300-talet och 1800-talet var 
regionen främst i världen på VDN. På 1900-talet var inte VDN modernt och 
regionen blev som Languedoc-Roussillon en bidragare till det europeiska 
vinhavet med kvantitet framom kvalitet.

Idag är Roussillon Frankrikes nionde största vinregionen och står för hela 2% 
av vinproduktionen i Frankrike. Vad beträffar VDN (Vin doux naturel) är 
Roussillon överlägset störst
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Idag är VDN fortfarande viktig och präglande för området, men speciellt 
robusta röda viner kan nå rätt hög kvalitet och liknar mer de spanska vinerna.
Côtes du Roussillon kan vara röd, rosé eller vit när Côtes du Roussillon Village
endast förekommer som röd. Village vinerna kommer från den norra 
tredjedelen av regionen. Vinerna är oftast robusta. AOP finns också som 
Côtes du Roussillon. IGP förekommer med namnet Côtes Catalanes och 
Vermeille (i Banyuls). 
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Carignan var den almännaste blå druvan och stod ännu 1988 för en tredjedel 
av odlingsarealen. Oftast blandas Carignan med Syrah och Mourvedre. 
Grenache har ökat i popularitet och Lladoner Pelut och Cinsault förekommer. 

Blå druvor; Carignan, Syrah, Mourvedre, Grenache, Lladoner Pelut, Cinsault
Gröna druvor; Macabeo, Malvoisie du Roussillon, Marsanne, Roussanne, 
Vermentino, Grenache blanc, Carignan blanc

Nya druvor; Chardonnay, Merlot
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VDN – Vin doux naturel

Roussillon står för 80-90% av Frankrikes VDN produktion. Rivesaltes är det 
geografiskt största området och producerar viner på Grenache (noir, blanc, 
gris) samt på Muscat. Muscat de Rivesaltes lär vara det mest populära VDN –
vinet i Frankrike, även om den oftast framställs på den mindre intressanta 
druvan Muscat de Alexandrie och inte som i Beaume de Venise på Muscat a 
petit Grain.
I Maury framställs fina både mörka och  ljusare (Ambré) på Grenache Noir
(röd/rosé)
Finast är Banyuls i syd-östra hörnet, där skördeuttaget kan vara så lågt som 
20 hl/ha. Grand Cru skall fatlagras i minst 30 månader och skall bestå till minst 
75 % av Grenache Noir

VDN vinerna från Roussillon kan jämföras med Portvin i kvalitet och hur 
varierande stil på vin kan förekomma

7



8



9


