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Fortsetter side 12, 13 og 14

Du sier at grenache-druen oksiderer så
lett. Det er bullshit! Jeg har grenache,

Châteauneuf-du-Pape, på en tønne som har stått 
i fire år. Jeg har ikke omstukket og filtrert den. 
Da blir den ikke oksidert. Du kan få smake på den!

ERIC TEXIER, CHARNAY - BEAUJOLAIS 9.12.2011
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Jeg har fått høre fra en tidligere
besøkende at Eric Texier er litt av
en type. Han er rett på sak, uredd
og regnes som relativt kontroversi-

ell. Likevel skal det visst være usedvanlig
interessant og lærerikt å møte han. Så
dukker han opp i en liten hvit varebil.
Det hilses. Aner jeg et lite smil? Nå er
det rett på sak. 

- Mange av biodynamikerne som pløy-
er med hest er gladere i hester enn vin. Jeg
foretrekker oksepløying. Oksene går sak-
tere og gjør det lettere å pløye. Dessuten
liker jeg okser bedre enn hester. Egentlig
ønsker jeg å slutte å pløye helt. 

Han peker mot en vinmark der graset
gror vilt. 

- Jeg har to biodynamiske eksperiment-
vinmarker her i Beaujolais. Dere ser den
ene her. Resultatene er lovende. Vinstok-
kene må kjempe med andre vekster. De
stresses tilstrekkelig til å bære mindre,
men bedre frukt. Jordeerosjon unngås.
Dessuten blir det en bedre mikrobiolo-
gisk balanse i jordsmonnet. Jeg trenger
heller ingen insektsprøyting for marihøner
og andre predatorer tar seg av skadedy-
rene.

TILVÆRELSENS MÅL OG MENING
Eric Texier ble født i Bordeaux i 1961.
Etter å ha arbeidet som kjernekraftingeni-
ør noen år, snudde han helt om i 1990, og
bestemte seg for å vie sitt liv til vinen. Ved
Bordeaux-universitetet studerte han viti-
kultur og ønologi, før han tok praksis hos
ønologiguru Jean Marie Guffens ved Ver-
get i Mâcon. I 1995 produserte Eric Texi-
er sin første vin. I dag rår han over 16
hektar vinmarker, i det sørlige Bourgogne,
Nord- og Sør-Rhône. Han lager mest rød-
vin, men også hvitvin.

GAMLE DAGERS DRUESORTER
Eric har gjennom et årelangt detektivar-
beid opparbeidet stor kunnskap om nes-
ten glemte vinområder som Brézème og
Saint-Julien. Der har han funnet halvglem-
te druesorter som serine (en gammel lokal
variant av syrah) og hauggamle vinstok-
ker. Han har ivrig deltatt i diskusjoner
med gamlekarene på lokale caféer om
hvilke dyrkere som hadde de eldste og
beste vinstokkene og utsøkte parsellene,

hvordan de ulike vinmarkene ble hånd-
tert, og hvem som laget den beste vinen.
Han leste bøker om 1800-tallets viner og
vintradisjoner. Time etter time ble brukt til
å studere gamle topografiske kart i de
lokale rådhusene. Sist, men ikke minst,
samlet han og prøvesmakte tusener på
tusener flasker lokal vin. Alt skjedde med
det for øye å finne de beste naturgitte og
kulturelle forutsetningene for å lage best
mulig vin.

GOD VIN BLIR TIL I VINMARKEN
Vindyrkingsteknikker kan ha radikal
effekt på vinproduktet selv om de ikke
endrer de naturgitte forutsetningene i vin-
marken. I følge Texier er vindyrkerens
rolle likevel kun å justere druenes og
vinens utvikling. Nonintervensjonisme,
organisk og biodynamisk drift er idealet.  

- Jeg tror ikke alt for mye på selve den
biodynamiske filosofi, men resultatene er
interessante. Å bytte fra organisk til bio-
dynamisk drift betydde nesten ingen ting
målt i investeringer. Jeg prøvde det, og
fortsetter, men jeg er ingen biodynamisk
ayatollah.

På vinteren kuttes de sovende vinstok-
kene for å sikre en perfekt balanse
mellom bladvekst og drueproduktivitet. I
løpet av våren fjernes samtlige villskudd
som svekker plantens kvalitet. Døde stok-
ker fjernes og erstattes ved at stiklinger fra
moderplanten podes på vinlusresistente
røtter. Den naturlige balansen i vinmar-
kene oppnås på forskjellige måter. Hvis
det pløyes, behandles bare annenhver rad
fordi grasdekket bidrar til blandt annet
bedret mikrobiologisk balanse og hindrer
erosjon. Kjemiske ugress- og insektdre-
pere er bannlyst. Om sommeren fjernes
også overflødig bladvekst. Da kan også
grønn høsting forekomme, altså at umod-
ne drueklaser fjernes, selv om mange
skritt alt er gjort for å redusere druepro-
duksjonen.

DU HØSTER SOM DU SÅR
Når du rår over et mangfold vinmarker,
som strekker seg fra Mâcon i nord til
Châteauneuf-du-Pape i sør, og en
mengde forskjellige druesorter, er det en
utfordring å høste samtlige ved optimal
modenhet. Druene håndplukkes og før-

stesortering skjer i vinmarken. I de brat-
teste skråningene blir bare små plastbak-
ker brukt fordi plukkeren må bære disse
opp skrenten der små lastebiler utstyrt
med klimakontrollerte lasterom venter.
Derfra går ferden til vineriet.

VINIFIERINGENS KUNST
I vineriet er det overordnede prinsipp
forsiktighet og hands off-tenkning. 

- Jeg ønsker ikke å manipulere vinene.

De skal kun pleies, og veiledes. Du kan
sammenligne det med barneoppdragelse.

Ytterligere håndsortering av druene
foretas. De blå druene avstilkes i liten
grad fordi stilkenes tanniner bidrar til å
skape en mer strukturert vin. Den forfø-
rer deg kanskje ikke i sin ungdom med
blendende fruktighet. Den overbeviser
deg på sikt med en mer delikat og lag-
ringsdyktig stil. 

Etter svært forsiktig knusing gjæres

Jeg sitter og biter negler i en taxi som freser i vei til den knøtt-
lille landsbyen ved navn Charnay i Beaujolais. Klokka viser
9.50 den 9.12.2011. Vi har en avtale med Eric Texier, en av
vinens mest skremmende og fascinerende personligheter. Man-
nen er en bulldoser som lager hele 25 viner spredt fra Châte-
auneuf-du-Pape i sør til Mâcon i nord. For lenge siden jobbet
han med kjernekraft.

VINREBELLLENS HULE: 1700-tallskjelleren med vintønner i Charnay, Beaujolais.

VINSMAKING: Her er et utvalg prøveflasker.

EKSPERIMENTVINMARK: Parti av Texiers eksperimentvinmark i Beaujolais.

TEKST OG FOTO
MADS ENDRESEN

mads.endresen@ta.no

FOTO
ANITA JØRGENSEN

Fra kjernekraft t
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rødvinene under temperaturkontroll med
naturgjær i åpne eikefat, sement- eller
ståltanker, avhengig av druesort og
årgang. Med naturgjær blir gjæringspro-
sessen mer uforutsigbar, men man vinner
på mer delikate, presise og druetypiske
aromaer og smaker. 

Pigeage, manuell nedpressing av drues-
kallene, og remontage, forsiktig overpum-
ping av druejuicen over druehatten blir
vanligvis gjort daglig for mer effektiv eks-
traksjon. Når fermenteringen er fullført,
skjer en forsiktig pressing med bruk av
gamle vertikale skånsomme manuelle
presser fra 1950-tallet. 

MODNING OG LAGRING
Vinene lagres i 1700-tallskjelleren like ved
huset i Beaujolais. Dette er et optimalt
sted for vinmodning. Normaltemperatu-
ren er nemlig på 10 grader Celsius med
minimale temperatursvingninger gjennom
året. Vinene blir lagret dels i 228 liters
barriques, mellomstore fat på cirka 500
liter og store eikeliggere, og når det trengs,
i sementtanker.  

- Jeg bruker null ny eik. De brukte
fatene kjøper jeg blant annet av min venn
Romain Taupenot i Morey-St.Denis, for-
teller Texier.

Målet er å få vinen til fullt ut å uttryk-
ke dens terroir-preg, ikke bøkkerhånd-
verket. Texier lar også vinene hvile eks-
tra lenge på bunnfallet framfor å drive
med hyppig omstikking. Når vinene
flasketappes skjer dette vanligvis uten
klaring og flitrering, og svoveltilsetting-
en er på et absolutt minimum, hvis den

ikke droppes helt. Dette er naturviner
med stor N.

FAMILIEMANNEN
Som de fleste tøffe karer har også Monsi-
eur Texier en myk side. Kona Laurence tar
seg av regnskap og markedsføring, men
også hjemmet i Charnay, der deres tre
barn på 21, 19 og 16 år har vokst opp.

DEDIKERT TIL VIN
Ser man på det ferdige produktet er det
ingen prangende etiketter. Etikettene er sna-
rere nesten japanskminimalistiske, langt på
vei uniforme, blant annet understreket av
en stilisert vinløvslogo. Det er viner som
ikke eksponeres primært gjennom det ytre
uttrykk, men gjennom vinen selv, som tilstre-
bes å være delikat, presis, med høy fruktkva-
litet, stor konsentrasjon og finesse. 

HEVERT: Eric Texier bruker hevert for å ta ut fatprøver.

HVEM: Eric Texier, født i Bordeaux i 1961 
UTDANNELSE: kjernekraft, vitikultur- og ønologi
VINPRODUSENT: Både eget domene og negoci-
ant-virksomhet fra 1995. Han eier og kontrollerer
ca 16 hektar vinmark i Rhône og Mâcon
BOR: i Charnay, Beaujolais. Har en kone som også
er involvert i driften, tre barn. 
DETALJER: Vinifiering lokalt. 
Elevage i Beaujolais
INTERNASJONALT MERITTERT: Robert Parker-
Wine Advocate, Jancis Robinson-The Financal
Times, Decanter, Wine Spectator

FAKTA

ALLE FOTO: ANITA JØRGENSEN OG MADS ENDRESEN

GAMLE FAT: Bare brukte fat anvendes til vinmodningen.

MANNEN OG VINEN: Eric Texier foran huset i Charnay.

til livskraft
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PARIS

LYON
Mâconnais

Nord Rhône

Sør Rhône

TA testet en uke før avreise til 
Frankrike et utvalg Texier-viner 

fra Vinmonopolet:

Mads Endresen mads.endresen@ta.no

Nr 93034 Texier Côtes du Rhône Non Filtré 2009
kr 149,90
Eric Texier, Rhône Sør, Frankrike 
(Bestillingsutvalget)

Rødvin. Druer: 85 % grenache, 30-55 år gamle
vinstokker, resten hvite druer; grenache blanc ,
marsanne og clairette, fra opptil 80 år gamle stok-
ker. Organisk dyrket. Håndhøstet. Delvis avstil-
ket. Spontangjæret. Lagret på sementtank og
Foudres(store eikeliggere) i 18 måneder før
blanding. Tappes ufiltrert. Naturlig klaret ved at
den har ligget på bunnfallet. Dyp granatrød
med rubinskjær. Dufter friskt og freidig av
røde bær, blomster, provenceurter og svart-
pepper. God fylde med pepret fruktighet,
superb balanse mellom alkohol, syre, myke
og behagelige tanniner og integrert alkohol.
Ganske lang frisk og rund ettersmak med
passelig fasthet.

Passer til: Vi prøvde den til indisk mat, pga.
druesammensetningen og den rene fruktig-
heten gikk dette flott. Vilt, lam, storfe, jule-
mat som ribbe, pinnekjøtt juletorsk går også
fint. Finfin til kos.

Konklusjon: Superanvendelig,
superforførende og superdeli-
kat superkjøp! Drikkeklar, men
kan lagres inntil 2 år.

Nr 94790 Texier Domaine de Pergault St. Julien en St.Alban
Vieille Serine 2009 kr 239,90
Eric Texier, Rhône Nord, Frankrike (Bestillingsutvalget)

Rødvin. Drue: serine fra 80 år gamle upodede stokker. Biody-
namisk dyrket. Inntil Eric begynte å kjøpe opp vinmarken i
2009 eid av en liten protestantisk sekt, som aldri har sprøytet
med noen form for koppersulfitt eller ikke-organisk materia-
le. Håndhøstet. Ingen avstilking. Lagret på brukte store og
mellomstore eikefat i 2,5 år. Ufiltrert. Naturlig klaret. Ingen
bruk av S02 før og ved tapping gir en renere og sunnere,
men skjørere vin. 4000 flasker. Ugjennomskinnelig sortrød.
Formidabel, superkompleks, intens krydret, floral, tre-
aktig, fruktig og mineralsk aroma av ingefær, kanel, hvit-
pepper, bålrøyk, blomster, sorte oliven, skogsbær og stein-
mineraler. Kraftig og fyldig superkonsentrert, men delikat,
frisk blåbærsmak med silkemyke tanniner. Lang nyansert
ettersmak som etterlater et avtrykk av blåbær, lakris,
steinmineraler og lær.

Passer til: Lam, kalv, okse, and, vilt, gjerne med skybaser-
te sauser, urter og sopp eller hedonisme.

Konklusjon: Formidabel supervin som byr opp til dans.
Drikkeklar, men kan lagres inntil 10 år.

Nr 93035 Texier Brèzème Côtes du Rhône 2009
kr 179,90
Eric Texier, Rhône Nord, Frankrike 
(Bestillingsutvalget)

Rødvin. Drue: syrah fra 10 til 25 år gamle vin-
stokker. Organisk dyrket. Håndhøstet. Ingen
avstilking. Spontangjæret. Lagret på brukte
store og mellomstore eikefat i 18 måneder.
Tappes ulfiltrert. Naturlig klaret. Svært mørk
rødfiolett. Animalsk, treaktig og fruktig
aroma av blod, skogsbål, sorte oliven og bjør-
nebær. God fylde og god fruktighet i en struk-
turert helhet. Lang ettersmak.

Passer til: Flott til rype og villsvin, men også
god til annet vilt, lam, svineribbe eller kos.

Konklusjon: Nok en imponerende
vin. Fastere og tøffere enn foregå-
ende. Drikkeklar, men kan lagres
inntil 3 år.

Nr 94788 Texier Brézème Domaine de Pergault
Côtes du Rhône 2009 kr 229,60
Eric Texier, Rhône Sør, Frankrike 
(Bestillingsutvalget)

Rødvin. Drue: serine(ursyrah) fra en parsell
med minst 60 år gamle stokker. Organisk dyr-
ket. Håndhøstet. Ingen avstilking. Lagret på
brukte store og mellomstore eikefat i 18
måneder. Ulfiltrert. Naturlig klaret. Svært
mørk rødfiolett. Flott kompleks aroma av
kanel, pepper, lær, kjøtt, bålrøyk og skogs-
bær. Fyldig, konsentrert og fast smak. Lang
nyansert ettersmak.

Passer til: Vilt, svineribbe, lam, storfe eller
barsk kos.

Konklusjon: Enda mer trøkk i denne for-
svarer høyere pris. Drikkeklar, men kan
lagres inntil 5 år.


