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WineStone inbjuder till vinprovning med temat ”Madiran och Cahors” 

Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 18 

12/9 -25/9 2014 åkte vi buss med 30 deltagare till Languedoc, Priorat, Rioja, över Pyrenéerna 

till Madiran och Cahors.  En resa på drygt 450 mil med 11 producentbesök, 2 provningar 

utefter vägen, 101 viner och 88 fågelarter.   

Vi har nu kommit fram till Madiran och Cahors i södra Frankrike. Två områden som är mindre 

kända men som har mycket intressanta viner. 

Madirans druva är Tannat, en druva som ger sträva viner i klass med Sagrantino. Druvan 

odlades tidigare i Bordeaux men blev nästan utrotad under Phylloxera-epidemin. Turligt nog 

hade den hunnit ta steget över Atlanten till Uruguay där den blivit nationaldruva.  Alain 

Brumont, kungen av Madiran,  är den som tämjt Tannat-druvan och räddat den kvar i 

Frankrike. Château Montus och Château Bouscassé är två av hans egendomar. 

Cahors druva Malbec har gjort samma resa och är nu nationaldruva i Argentina. Vinet är 

nästan svart men inte lika strävt som Tannat-vinerna.  Jean-Luc Baldés på Triguedina är en av 

de främsta vinmakarna som bidragit till denna druvas uppsving. 

De fyra första vinerna är inköpta på vingårdarna och ”bussade” hit medan de två sista är 

inköpta på Systembolaget  för att kunna jämföra gamla och nya världen. 

 

I Niederösterreich producerar m an främ st vita v iner av Grüner Veltliner  och R iesling,  men även M üller-T hurgau, Neuburger,  Feinburgunder (Chardonnay),  Weissburgunder, Welschriesling och Ruländer.  

Viner 
1. Montus Blanc 2010 (175 kr) 

2. Château Bouscassé Vielles Vignes 2006 (260 kr) 

3. Clos Triguedina Rosé  2013  (60 kr)  

4. Clos Triguedina 2009  (155 kr) 

5. Stagnar Premier Tannat 2013 . Uruguay (120 kr) 

6. Quara Single Vineyard Malbec. Argentina(131 kr) 

 

Jimmy börjar med att berätta om geologi, druvor och vinproduktion. 

Efter provningen serveras en tallrik med fransk paté, skinka, korv och ost. 

 

Lokal: Aplicator System AB, Metallv. 3, Mölnlycke. Grön Express avgår från Korsvägen och tar 

10 min. Avstigning vid Råda Portar, promenad till huset bredvid Shell.  

Det finns gott om P-platser om man vill åka bil. 

 

Pris: 300 kr/person           Antal platser: 40      Glas: Tag med  6 vinglas och 1 vattenglas 

                     

Anmälan: Via E-post jimmy@winestone.se  med uppgivande av namn och telefonnummer.  

Den som anmäler sig före 20 februari får svar samma dag. 

Anmälan därefter får svar från och med 12 mars då vi kommit hem från Nya Zeeland. 

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt Lis & Peder Jönsson! 


