
Hjälp till med vinskörden i franska Languedoc. Bada bort arbetssvetten 
i flodens strömvirvlar. Varva ner med underbara viner och musslor och 
ratatouille.
text Gunilla Eldh  foto SuSannE WalStröm

Ekologisk vingårdsemester i Languedoc
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Jobba, bada, 
drick, ät, njut
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l
e se au! H i n k e n! ropar någon på fältet för tusende 
gången i dag.

Den salta svetten svider i ögonen, droppar från 
näsan och hakan, rinner ner längs halsen, ryggen. 

De varma druvorna vilar i vänsterhanden. Ett klipp med 
sekatören och jag hinner känna hur tung klasen är innan 
den fortsätter ner i den stora svarta gummihinken. Solen 
bränner på armarna och arbetsdagen lider mot sitt slut. 

– Efter två på dagen är druvorna för varma för att 
skördas. Då kan vi inte kyla druvmusten snabbt nog. Den 
måste ner till 17 grader inom ett dygn, annars fungerar inte 
vinifieringen och det blir vinäger istället för vin, förklarar 
vinbonden Gaston Bergasse.

Gaston driver vingården St Blaise som hör till Saint Chi-
nian och ligger i världens största vindistrikt, Languedoc. 
Här handskördas bland annat syrahdruvor som växer på 
stockar från mellankrigstiden och den nygamla, sträva 

druvsorten carignan som är typisk för distriktet.
På andra sidan floden Orb ligger den andra halvan av 

den mark som släkten Bergasse odlat vin på i 300 år. Där 
regerar Gastons ryktbara brorssöner Arnaud och Nicolas, 
vars mest berömda vin pryds av en etikett där en hare sätter 
på ett vildsvin.

Fa m i l j e n B e rga s se produc e r a r sitt eget vin, men många 
odlare i området ingår i vinkooperativ. I den pittoreska byn 
Roquebrune finns en av de anläggningar som tar emot en 
strid ström av fulla vinvagnar den här tiden på året. Traktor 
efter traktor rullar fram, får lasten invägd och tippar ner 
den i underjorden där jättelika kvarnar separerar druvor 
från kvistar. 

– 14,2 procent glukos, vad mer kan man önska, skrockar 
en Asterixliknande vinbonde som precis mätt sockerhalten 
i sin last. 

På kooperativets kontor säljer man medlemmarnas 
vin och det är också här man tar emot anmälningar från 
säsongsarbetare och turister som vill delta i skördearbetet. 
Bönderna väljer sedan från listan och står för mat och 
husrum de dagar du arbetar på fälten.

Vi är sent ute och får vårt påhugg hos familjen Bergasse 
genom direktkontakt med en svensk distributör av viner 
från Saint Chinian. Första dagen ingår vi i ett arbetslag på 
tio personer som ska plocka rent ett fält med syrahdruvor 
på St Blaise. 
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Traktor efter traktor rullar fram, får 
lasten invägd och tippar ner den i 
underjorden där jättelika kvarnar 

separerar druvor från kvistar. 
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Frun i huset, Suzanne, utrustar oss med sekatör, 
handskar och hatt, och vi får stränga order att inte fjanta 
omkring i fältet. 

– Alla plockare tar var sin rad och håller sig till den så att 
arbetsledaren vet vilka rankor som är skördade. När hinken 
är full ropar ni »le seau« så byter Gerard ut den mot en tom.

Gerard visar sig vara en välbyggd kille från trakten som 
kommer kutande mellan rankorna som en duracellkanin 
och svingar upp min överfulla hink på axeln med ett che-
valereskt »madame«. Sedan kånkar han den till traktorn 
och tömmer ut 25 kilo blåsvarta druvor på vagnen. När vi 
kommit en bit in i fältet kör han fram så det blir närmare 
till lastaren. 

de t gä l l e r at t H å l l a jä m na steg med de vana plockarna 
för traktorn kan inte vara på flera ställen samtidigt. Några 
druvor då och då ger energi nog för att orka fortsätta trots 
hettan och ovanan vid många timmars kroppsarbete utan 
paus. Just när det börjar flimra för ögonen kommer en tyst-
låten kvinna från gården ut på fältet med iskall anisdryck. 

Jag börjar bli rejält trött, knipsar mig i fingret flera 
gånger och får tusen nålar i fötterna av alla taggiga ogräs 
som frodas mellan vinstockarna. Men som vingårdsarbe-
tare har jag ändå hellre tistlar än Round-up mellan tårna.

St Blaise är en ekologisk vinodling. Här använder man 
inga moderna bekämpningsmedel, bara den traditionella 
Bordeauxvätskan (kopparsulfat, kalk, vatten) och svavel 
som inte tas upp av vinrankan utan går att skölja bort. Skill-
naden syns tydligt med blotta ögat: de besprutade fälten i 
området är bokstavligt talat kemiskt rena från ogräs, men 
faktum är att vinrankorna inte är lika gröna och frodiga där. 

Här däremot använder man bara naturgödsel och tillsät-
ter inga kemikalier i vinet.

– Liv ger liv, här dödar vi inga levande organismer, som 
Gaston säger när han inspekterar vårt dagsverke. 

– Mer än två ton på tio plockare, det är bra. Nu kan ni gå 
ner till floden och bada, men drick ordentligt först!

Vi stapplar mot gården, hälsar på Gastons älsklingar: 
åsnan Justin och hans kompis Justine, en flicka med pip-
skägg och horn. 

– En åsna får aldrig vara ensam, men en get duger bra 
som sällskapsdjur, skrattar han. 

d
e t ä r Ba r a 500 m e t e r ner till flodstranden som 
avgränsar vingården i öster. Här forsar L’Orb 
fram mellan kalksten och vinfält, mot utloppet 
vid Cap d’Agde i Medelhavet. Kroppen skriker 

egentligen efter total avslappning i ett ångande kar, 
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Liv ger liv, här dödar vi inga levande 
organismer, som Gaston säger när han 

inspekterar vårt dagsverke. 
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men det här liknar mest ett äventyrsbad. Just här är vattnet 
så strömt att kanotisterna snurrar runt. Inte för inte gick 
VM i kanoting här för några år sedan och sträckan gillas av 
äventyrsbadare i våtdräkt som åker nedför floden i sittande 
ställning med skorna på.

Själv simmar jag oförsiktigt långt ut och fångas av floden. 
100 meter längre ner hamnar jag i en ficka och lyckas 
klamra mig fast i en sten. Några tjejer i arbetslaget som sett 
min flodfärd, hoppar ut på stenarna och halar in mig till 
stranden. De är helt klart echaufferade över tillbudet, men 
jag kommer undan med färgglada knän och brutna naglar.

t i l l Ba k a på gå r de n byter vi om till middagen i en skogs-
dunge. Alla kojplatser på logementet i vindsvåningen är 
redan upptagna av »stamgäster« som återkommer år efter 
år för att hjälpa till med skörden. Vi blir i stället lovade att 
få bo i tornrummet på ett Chateau i närheten som tillhör 
en av Gastons distributörer. 

Innan vi sätter oss till bords under pergolan bjuder 
Suzanne Bergasse på sin hemkörda aperitif: vitt vin och 
pressad apelsin som tappats på flaska och lagrats i matkäl-
laren. Både värdparet och några av de franska plockarna 
pratar engelska och våra landsmän Marie, Anette och Erik 
fyller i på flytande franska när vi kör fast. Det pratas trä-
ningsvärk, kanoting, Bruni & Sarkozy, Deneuve & Depar-
dieu, Les Négresses Vertes spelning på Berns och – förstås – 
vin och mat. Efter en krämig soppa på courgette (zucchini) 
får vi moules farcies; blåmusslor i sitt skal fyllda med fläsk-
färs och serverade i en kryddtät och rödpepprig tomatsås. 

– En traditionell rätt här som vi alltid äter i skördetider. 
Men det här är bara början, säger Suzanne.

Skymningen sänker sig över oss; det ser ut att bli en 
stjärnklar natt. I trädgården finns en eldstad där Gaston 
tänder ett bål av kvistar från vinstockarna. Hela vintern går 
Suzanne i fälten och beskär dem på torra grenar.

– Det kallar jag brasved för konnässörer, säger Erik. 
Korven som grillas över den öppna elden kommer från 

byns slaktare och är gjord på ekogris från granngården. 
Ratatouillen som har puttrat på spisen hela dagen är gjord 
på fullmogna grönsaker från den egna köksträdgården. 
Gaston korkar upp några flaskor La Crosse domain St 
Blaise från 2004. Det har en djup, nästan svart, körsbärsfärg 
och doftar intensivt av mörka bär, och kryddor som vanilj, 
saffran och kanel. Smaken är balanserad, fruktig, frisk och 
en aning sträv av tanniner. 

– Det är gjort på Merlot, Carignan, Grenache och så 

Ratatouillen som har puttrat på 
spisen hela dagen är gjord på 

fullmogna grönsaker från den egna 
köksträdgården. 

Laga Läckert som  
i Langedouc

Moules farcies
Musslor i tegelröd tomatsås 
med rik och rund doft. När du 
öppnar den första upptäcker 
du att skalet är ovanligt väl-
fyllt. Inuti musslan gömmer 
sig nämligen en kryddtät 
fläskfärsbulle!

På hamnrestaurangerna i 
seglarmetropolen Sete och i 
traktens fiskaffärer är muss-
lorna oftast sammanhållna av 
gummisnoddar får att de ska 
förbli stängda när de värms i 
såsen. Vår värdinna Suzanne 
Bergasse på vingården Saint 
Blaise packar dem i stället tätt 
i grytan, lägger en tallrik 
högst upp och tynger ner den 
med en mortel.

Ingredienser: 4 personer

1 kg stora blåmusslor 
ca 6 hg fläskfärs
2 vitlöksklyftor
ett knippe bladpersilja
1 dl grädde 
1 ägg
salt och nymalen svartpeppar

Till såsen:

1 tub tomatpuré
2 burkar krossade tomater
1/2 dl olivolja
1 dl torrt vitt vin
rivet skal från ½ citron
en nypa socker
salt och cayenne eller annan 
röd peppar

Gör så här

• Borsta och tvätta musslorna, 
släng de som är trasiga eller 
öppna och inte stänger sig när 
du knackar dem mot diskbän-
ken. Koka musslorna i lite 
saltat vatten tills de öppnar 
sig, det tar bara några minu-
ter. Låt svalna.
• Blanda fläskfärsen med ett 
par matskedar vatten, finhack-
ad bladpersilja, finhackad 
vitlök, salt och peppar. 
Använd matberedare eller 
knåda blandningen kraftigt 
för hand så att proteinet fälls 
ut och färsen blir klibbig utan 
bröd, mjöl eller ägg.
• Dra försiktigt isär musslorna 
så att du kan peta in en lite 
avlång och något tillplattad 
färsbulle i den. Stäng igen och 
stapla dem en efter en i en 
gryta.
• Tomatsåsen: Fräs tomatpu-

rén i olivoljan tills den blir te-
gelröd och grynig och börjar 
dofta mandel. Rör i pannan så 
att den inte bränner fast. Späd 
med krossade tomater och låt 
puttra en stund. Salta, sockra 

och häll i vinet, tillsätt citron-
skalet. Smaka av med salt 
eller socker. 
• Häll över tomatsåsen och 
värm musslorna i den. Bon ap-
pétit!
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Syrah som ni plockade idag, säger Gaston. 
– 2011 lär knappast bli ett lika bra år men låt oss hoppas 

på det bästa. Dagens skörd kommer att ingå i en cuvée 
(blandning) som bör vara drickbart 2015, så om inte förr 
hoppas jag se er här igen om fyra år. 

Efter den obligatoriska salladen och några utsökta 
ostar från trakten blir vi knockade av desserten – Iles flot-
tantes– mjuka maränger och karamellsås som flyter i en 
sjö av vaniljkräm.

S
om vä l ä r Få r v i e n v i l odag innan det är dags att 
hugga i hos brorssönerna Nicolas och Arnaud 
på gården Viranel. Här skördas merparten av 
arealen för hand, bland annat för att fälten ligger 

på bergssluttningar där skördemaskinen inte kommer till. 
Maskinskörd kräver också att rankorna växer i raka rader 
längs uppspänd ståltråd. I ett fält nära gården där »Gröna 

faran« har gått fram, ligger många klasar på marken och 
många lågt växande hänger kvar och måste efterskördas 
för hand. 

– Gamla vinstockar med vildare växtsätt, som våra åtti-
oåriga carignanstockar, skulle maskinen förstöra totalt.  
En annan fördel med plockning är att vi människor kan 
skilja mellan druvor som ser skrumpna ut för att de är 
soltorkade och sådana som är angripna av mögel eller 
virus. Det kan inte maskinen, säger Nicolas.

– Känn själv, säger Arnaud och räcker fram en klase 
med druvor som ser ut som russin.

När ännu en arbetsdag är till ända visar bröderna stolt 
det gamla partypalatset på ägorna med al frescomålningar 
av Bacchus. Alldeles intill ligger en överväxt botanisk 
trädgård och en gammal kvarn från 1600-talet, rena 
nybygget jämfört med den romerska spa-anläggning som 
Arnaud och Nicolas råkade hitta när de skulle dra om 
avloppsrören till vinfabriken.

– Om vi fick skulle vi fylla badet med väldoftande 
källvatten till er men i Frankrike bestämmer markägaren 
bara över jorden en halvmeter ner, säger Arnaud.

Efter ännu en dag på fälten svalkar vi oss i en lugnare 
del av floden. Vi strandar på sandbankarna nedanför 
Roquebrune och släntrar upp till Le Petit Nice för ett glas 
rosé på terrassen. 

 Guide på nästa uppslag.  

Vi strandar på sandbankarna 
nedanför Roquebrune och släntrar 

upp till Le Petit Nice för ett glas 
rosé på terrassen.  
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aresa dit
Flyg: Enklaste och billigaste 
sättet att ta sig till Languedoc 
är med Ryanair som flyger 
direkt Stockholm Skavsta– Bézi-
ers. Det går också att flyga till 
Monpellier eller Perpignan men 
det blir dyrare och du måste 
byta. Till Marseille i angränsan-
de Provence flyger Air France 
direkt från Stockholm, med 
Lufthansa blir det byte i 
München eller Frankfurt. 

Tåg: Du kan förstås också åka 
tåg hela vägen (billigast med 
interrail-kort, mer info på sj.se) 
eller flyga till Paris och ta tåget 
från Gare de Lyon till Béziers 
(sex tåg om dagen, resan tar 
drygt fyra timmar, boka på tgv-

europe.com).

ta sig runt
Bil: Hyrbil är ett måste om du 
vill utforska Languedoc-Rouissil-
lon smidigt och bekvämt på 
kort tid. För ca 3 000 kr/vecka 
får du en bil i mellanstorlek.

Buss: Att åka kollektivt är bil-
ligare än i Sverige, både med 
buss och tåg. Många linjer pas-
serar Beziers och täcker stora 
delar av regionen, från Pyrenée 
Oriental i söder, badorterna vid 
medelhavskusten, de historiska 
städerna i hjärtat av Languedoc 
och centralmassivet i norr.

Jobba på vingård 
Om du vill vara med om vin-
skörden måste du vara beredd 
att sticka iväg med kort varsel. 
När startskottet går i ett visst 
distrikt vet man högst ett par 
veckor innan det är dags. Dru-
vorna blir skördeklara vid olika 
tidpunkter, beroende på sort, 
odlingsplats och väderlek. I 
Frankrike varar skörden i en 
månad. Den kan börja redan i 
slutet av augusti och sluta först 
långt in i oktober. 

Förmedlingar: På pole-
emploi.fr går du in på det vindi-
strikt som du vill jobba i och 
kontaktar vinproducenter i god 
tid. 

Domaine Treloar, 
domainetreloar.com, 
ligger i närheten av Per-

pignan tar emot gäster som vill 
delta i vinskörden. Mejla din 
förfrågan till info@domainetre-
loar.com.

Om du vill plocka druvor i 
vindistriktet Saint Chinian kan 
du mejla en intresseanmälan 
till vinkooperativet och tala om 
att du vill arbeta på någon av 
de ekologiska gårdarna: info@
vin-saintchinian.com.

Fransk-svenska vinagenten 
Harlaut et fils (chateaudebous-
sagues.com) arrangerar vinre-
sor för mindre sällskap med 
plockning och provning i Ces-
senon sur Orb och boende på 
medeltidsslottet Chateau Bous-
sagues i La Tour sur Orb. 

I Dompierre sur Veyle mellan 
Genève och Lyon finns svenska 
vinagenten Kajsa Smiths vinfö-
retag Cajas Cave (cajsascave.
eu) som också arrangerar exklu-
siva allt inkluderat-resor. Kajsa 
har ett stort kontaktnät bland 
odlare i stora, berömda områ-
den som Chamagne, Vacquey-
ras och Beaujolais.

Du kan också få hjälp och råd 
på anpe.fr.

Äta
Le Mimosa, restaurantlemimo-
sa.com, i byn Saint Guiraud. En 
fantastisk liten restaurang med 
imponerande vinkällare och 

prisvärd avsmakningsmeny. En 
sexrätters söndagmiddag tar 
minst fyra timmar och kan 
bestå av ett par amuser, gåsle-
ver, varm chevre, hummer i 
smörsås och duvbröst med 
körsbär.  Middagen avslutas 
med valfritt antal högklassiga 
ostar, men se till att du har lite 
plats kvar när den magnifika 
dessertvagnen dyker upp, med 
tiotalet tårtor och pajer samt 
frukt, bär och sorbeter! 

I Bouzigues är det ostron 
och musslor som gäller. Direkt 
från havet med en några drop-
par citron – ett dussin kostar 
som en hamburgare. Servering-
arna ligger tätt på strandpro-
menaden och är ofta mycket 
enkla: tallrikar och hushållspap-

per är det enda du behöver, och 
så ett riktigt torrt och svalt vin 
från någon lokal producent. 

I byn Roquebrun mitt i vin-
området Saint Chinian, ligger 
Le petit Nice och Cave de 
Roquebrun, båda med sol-
dränkta terrasser ut mot floden 
L’Orb. Perfekta ställen för en 
traditionell fransk lunch eller 
smårätter med ett gott vin.

 
Mer att lÄsa
Montaillou – en fransk by av 
den franske historikern Emma-
nuel Le Roy. 

Ladurie blev en bestseller när 
den kom ut i mitten av 1970-
talet. Den handlar om kata-
rerna i sydfrankrike som gjorde 
uppror mot den katolska kyrkan 
under medeltiden. 

Labyrinten av den brittiska 
författarinnan Kate Mosse, är 
en lättsmält roman där katarer-
nas öde vävs samman med en 
nutidsberättelse.

Languedoc – möten med 
viner och vinodlare i franska 
södern, reportagebok av Britt 
Karlsson, Bengt Rydén, Anders 
Levander.
 Guide Gunilla eldh

guide

lanGEudoc-
rouSSillon

Vad: Region i Frankrike mellan 
Pyrenéerna och Provence.
Regionhuvudstad: Montpel-
lier. 
Andra städer: Perpignan, Nar-
bonne, Béziers och Sète.
Antal invånare: 2,5 milj.
Vinområden: Har en tredjedel 
av hela Frankrikes vinodlingar 
– och de är tre gånger så stora 
som de i Bourdaux.
Traditionella druvor: Carig-
nan, Cinsault och Alicante Bou-
schet (blåröda) och Viognier, 
Marsannne och Roussanne 
(gröna).

Quirimba

Ibo

Ilha de Moçambique

Pemba

Pangane

Chocas

Rolas

Medjumbi

Ilha de Goa50 km0
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5 viner Från området
1. Château de Ségure 2009 (nr 71550), Fitou, 89 kr.
2.  Domaine Moulin Nouvel Minervois 2007 (nr 72856),  

Minervois, 99 kr.
3. Château Pech-Latt 2010 (nr 2233), Corbières, eko, 89 kr.
4. Réserve de la Condamine 2008 (nr 12804), Fitou, 69 kr.
5.  Château Grand Moulin Vieilles Vignes Grenache 2007 (nr 

90415), Corbière, 109 kr 

 Alla finns på Systemetbolaget.
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