
Domaine Pierre Amadieu – 
Gigondas, Frankrike
Gigondas är ett litet distrikt i södra Rhône, som inte ligger så långt från 
Chateauneuf du Pape. Byn Gigondas har 600 invånare, varav – får man 
förmoda – merparten sysslar med vin. Gigondas ligger på sluttningar 
och vissa vingårdslägen ligger så pass högt som 400 meter över havet. 
Den bergiga terrängen ger extraordinär terroir till vinerna.

Domaine Pierre Amadieu är den största vingården i Gigondas med un-
gefär 130 hektar och också en av de första som startade vinproduktion 
i distriktet. Grundaren till vingården hette Pierre Amadieu (senior) och 
till hans tribut har man gjort en fantastisk god marc (druvdestillat) som 
jag provade på en restaurant i Gigondas. Vingården drivs idag av Pierre 
Amadieu som tog över efter sin far Jean-Pierre Amadieu. 

Trots att byn är liten har man förutom alla sina goda viner en väldigt bra 
restaurant i byn, som varmt kan rekommenderas. L’Oustalet får ni inte 
missa vid ett besök här. Det skulle inte förvåna mig om de belönas med 
en stjärna inom kort.

Efter att ha upptäckt Pierre Amadieu på Bordeaux vinexpo 2011 och av-
lagt ett synnerligen trevligt besök på vingården 2012 har jag nu förmå-
nen att få introducera dessa fantastiska viner till den svenska publiken. 
Pierre Amadieu har förutom vingårdslägen i Gigondas, även viner från 
Chateaneuf du Pape, Vacqueyras, Crozes Hermitage och Condrieu. I den 
första introduktionen har jag valt att koncentrera mig på Gigondas och 
Côtes du Rhône. Men mer komma skall!

Björn Ringdahl 
vd och grundare vingourmet



Grande Réserve Rouge,  
Côtes du Rhône
Vintyp: Rött

Årgång: 2010

Druvor: Grenache (85%), Syrah (15%)

Beskrivning: Djup mörkröd färg med mycket aromatiska dofter och silkeslen struktur. 
Härliga dofter av björnbär, svarta vinbär och hallon. Sammetslena tanniner.

Passar till: Rökiga delikatesser, grillat kött, ost.

Serveras: 17 - 19 grader

Om vinet: Syrahdruvan som växer på Rhôneflodens högra strand 
i grusjord, blandas med Grenachedruvor som växer på kalkrik jord. 
Skörden startar först när smaken av bären har uppnått full balans. 
Varje druvklase plockas för hand och vinifieras i rostfria ståltankar.

Lagring: Vinet kan lagras 4 – 6 år.

Kolli: 6 flaskor

Grande Romane Blanc,  
Côtes du Rhône
Vintyp: Vitt

Årgång: 2011

Druvor: Clairette (100%)

Beskrivning: Halmgul färg med grönaktiga nyanser. Mycket välbalanserat, komplext 
med dofter och smak av päron, äpplen, en touch av nötter och akacior. Rund smak.

Passar till: Aperitif, grillad fisk, hummer, krabba, getost.

Serveras: 12 – 14 grader

Om vinet: Druvorna kommer från gårdens äldsta vinstockar av 
Clairette och planterades 1955. Växer på 300 meters höjd och är en 
icke klassificerad druva i Gigondas. Lagras i nya franska ekfat och i 
trätankar under 6 månader. Ett vin som reflekterar gårdens terroir. 

Produktion: 7 000 flaskor.  

Lagring: Vinet kan lagras 2 – 3 år.

Vad tycker andra om vinet?   
Livets Goda,  87 poäng (100)

Kolli: 6 flaskor

Domaine Grande Romane, 
Gigondas 
Vintyp: Rött

Årgång: 2010

Druvor: Grenache (65%), Syrah (20%), Mourvédre (15%)

Beskrivning: Djup mörkröd färg. Dofter av svarta vinbär, björnbär och röda frukter i 
vanilj (hallon och jordgubb) tillsammans med rostade smaker av timjan, lavendel och 
svarta oliver. Kraftfulla tanniner fyller munnen med delikata spår av lakrits och peppar. 
Makalös blandning av komplexitet, kraft och rondör.

Passar till: Vilt, nöt, lamm.

Serveras: 17 – 19 grader

Om vinet: Vinstockarna är mer än 50 år gamla och växer på 
vingårdens högsta delar (400 m ö h). Jorden består av kalk, och det 
är kargt, vilket ger mycket koncentrerade och djupt färgade viner. 
Skörden handplockas och startar i mitten av oktober. Grenache och 
Syrah jäser på traditionellt sätt, men för Mourvédre ökas tempera-
turen och man har lång maceration. Lagring sker i högkvalitativa 
trätunnor från Allier-regionen, vilka väljs utifrån sin förmåga till att 
ge stor finess till vinet och stora 100 hl ekfat används för att mjuka 
upp strukturen och tanninerna. Buteljeringen är ofiltrerad. 

Lagring: Vinet kan lagras 5 - 10 år.

Vad tycker andra om vinet?  
Wine Spectator, 92 poäng (100) (2009) 
Stephen Tanzer; 93 poäng (100) 
Livets Goda, 89 poäng (100)

Kolli: 6 flaskor

Roman Machotte, Gigondas
Vintyp: Rött

Årgång: 2010

Druvor: Grenache (80%), Syrah (20%)

Beskrivning: Djup mörkröd färg. Plommonmarmelad, vanilj och svarta vinbär varvas 
med finess och mjuka tanniner. I eftersmaken finns spår av timjan, lavendel och rosma-
rin. Avslutas med en aromatisk bouquet med kryddighet och spår av svartpeppar.

Passar till: Vilt, nöt, lamm.

Serveras: 17 - 19 grader

Om vinet: Gamla vinstockar av grenache och syrah, djupt rotade 
i krit- och lerjord. Skörden påbörjas i början av oktober och alla 
druvor plockas för hand. Jäsningen är lång och pågår i 30 dagar för 
att få ut bästa möjliga extrakt från druvorna. Lagras i 12 månader, 
dels i två år gamla tunnor, dels på ekfat, vilket ger en rund och 
smakfull struktur. 

Lagring: Vinet kan lagras 5 - 10 år.

Vad tycker andra om vinet? 
Wine Spectator, 92 poäng (100) 
Robert Parker, 89 poäng (100) 
Stephen Tanzer, 93 poäng (100) 
Livets Goda, 88 poäng (100)

Kolli: 6 flaskor



Le Pas de L’Aigle
Vintyp: Rött

Årgång: 2009

Druvor: Grenache (75%), Syrah (25%)

Beskrivning: Djup mörkröd färg. Intensiv komplex doft med plommon- och fikon-
marmelad tillsammans med delikata spår av röd och mörk frukt, lavendel och läder. 
Eftersmaken är mycket lång med kryddig och pepprig ton.

Passar till: Vilt, nöt, lamm, kraftfulla rätter som grytor.

Serveras: 17 grader

Om vinet: På 400 meters höjd, nära ”Örnpasset” och vingårds-
läget Romane växer gamla stockar av Grenache och Syrah sedan 
ett halvt sekel tillbaka. Det är kargt och stenigt vilket ger mycket 
koncentrerade druvor och med höghöjdsklimatet skapas en fin 
fräschör. Skörden sker sent i oktober och endast de mest mogna 
klasarna handplockas. Jäsningen pågår en månad. Lagring sker i 
24 månader i ett år gamla fat där man använder franskt trä som 
ger vinet dess speciella komplexa stil.

Lagring: Vinet kan lagras 5 - 10 år.

Vad tycker andra om vinet? 
Jancis Robinson, 18 poäng (20) 
Stephen Tanzer, 94 poäng (100) 
Livets Goda, 91 poäng (100)

Kolli: 6 flaskor

Vieux Marc de Gigondas 
Claude Amadieu
Vintyp: Spritdestillat framställt på druvor

Druvor: Grenache, Syrah, Mourvédre

Beskrivning: Bärnstensfärgad, aromatisk frukt, eldig, med tydliga toner av fat.

Passar till: Kaffe. Avec.

Serveras: 17 – 19 grader

Kolli: 6 flaskor


