La vie en rose i

Champagne

Champagnemakarna kunde aldrig riktigt
förutse vårt sug efter rosébubblor när det på
allvar dök upp för något decennium sedan.
Nu har de flesta hunnit ikapp, vilket har
lett till att några av de mest intressanta och
eftertraktade champagnerna är rosa.
Text: ANDERS MELLDÉN Foto: GÖRAN HENCKEL

ROSÉCHAMPAGNE

Rosé en masse. Hos Taittinger förvaras miljontals
flaskor i kalkbrotten från 400-talet, som är ombyggda
till kilometerlånga källare. Här bildas så sakteliga
roséchampagnens mousse, därefter vilar flaskorna
med jästfällningen för ytterligare smakrikedom.

Å

sikterna om roséchampagne är många, starka
och går ofta isär. Framför allt bland Champagnes vinproducenter,
och framför allt fram till
för några år sedan. För
numera är allt fler överens om att roséchampagne inte längre kan
avfärdas med den axelryckning som förr
var vanlig. Vi konsumenter älskar den,
till vardag som fest, till prat och till mat,
och i takt med vår uppskattning blir
roséchampagnen bara bättre och bättre.
Men utvecklingen har ställt en del nya
krav på champagnemakarna, som att
de måste bli duktiga rödvinstillverkare,
eftersom roséchampagne ofta är något
så ovanligt som en blandning av rött och
vitt. Gourmet gjorde en resa i vintertid
för att utforska hur ”la vie en rose” ser ut
i Champagne för tillfället.
Ute är det kallt och ruggigt. Den lågt stående eftermiddagssolens strålar försöker
febrilt ta sig igenom röken som stiger upp
här och var i vingårdarna. Det är vinårets
efterarbete – alla nedklippta grenar
som nu eldas upp för att ge plats för en
ny årgång. Vintermörkret har nästintill
lagt sig när vi svänger in i byn Ecueil. Ett
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bostadshus, långt från de stora champagnehusens paradfastigheter, döljer odlaren och vinmakaren Frédéric Savarts
källare. Väl inne, en trappa ner, är ljuset
behagligt. Viner som sakta håller på att
bilda sin eftertraktade mousse delar golv
med färdig champagne packad i lådor för
vidare färd ut i världen. Längre in står
några ståltankar och ekfat. Ett av faten
är speciellt. Här finns Savarts röda vin
av pinot noir. Det vin som inom kort ska
blandas med det vita för att bilda ”Bulle
de Rosé”, husets roséchampagne.
Med sin pipett får han upp någon
deciliter av det mörkröda vinet som han
fördelar i våra glas. Att smaka detta är
som att prova vilket njutbart pinot noirvin som helst. Här snålar man inte på

kvaliteten bara för att vinet ska blandas
till rosé. Det görs av druvor från 60-åriga
stockar, sedan får det ligga 20 månader
i ekfat innan det slutligen blandas i det
vita vinet.
– Jag vill ha finess från det röda vinet,
inte strävhet från tanniner, säger Savart,
som bara brukar tillsätta mellan 5 och 7
procent.
På liknande sätt ser det numera ut i

många champagnehus, men i olika skala.
Roséchampagne har blivit populärt det
senaste decenniet, men från att, för ett
par decennier sedan, ha varit ett vin som
champagnehusens ”chefs de cave” gjort
med vänsterhanden är roséchampagne
nu en allt viktigare produkt som därmed

”Vi konsumenter älskar
den, till vardag som fest, till
prat och till mat, och i takt
med vår uppskattning blir
roséchampagnen bara bättre
och bättre.”

ROSÉCHAMPAGNE

allt oftare får den omsorg den behöver.
Att viss champagne är rosafärgad är
egentligen inte underligt. Att inte mer
champagne är rosa är i så fall egendomligare. De tre viktigaste druvorna i den
nordfranska regionen är ju chardonnay,
pinot noir och pinot meunier, och de
sistnämnda är blå i skalen. Att lite färg
följer med när druvornas must pressas
fram är därför inte särskilt konstigt, och
i Champagne har rosévin faktiskt gjorts
långt innan man började göra mousserande vin. Till en början var också
mousserande champagne så kallat ”vin
gris”, eftersom det ofta hade en liten svag
rosaton. Trenden gick sedan mot det vita,
klara vinet, och med dagens metoder går
det att göra helt vitt vin av blå druvor,
genom att alltid handskörda och vara
mycket försiktig vid pressningen men
även genom att ta bort färg i efterhand
med olika metoder.

Övre bilden: Frédéric
Savart är noga med
rödvinet som ska blandas
i hans vita vin för att bli
rosé.
Till vänster: Även hos
Bollinger blandas
egenodlat rödvin till
roséchampagne. Huset
var sent ute med den
bubbliga rosa drycken,
delvis för att Lily
Bollinger inte tyckte att
den var riktigt rumsren.

Ingen vinregion har kunnat trollbinda
och därmed leda sin publik såsom Champagne, men faktum är att den senaste
rosétrenden tog många av vinmakarna på
sängen. Visst gjordes några försök redan
på 1950-talet, inte minst av Lanson, som
var först med att medvetet marknadsföra
roséchampagne. Men det dröjde faktiskt
till 1990-talet innan roséchampagne
blev riktigt rumsren – mycket för att det
då började tillverkas lika torra roséviner som de vita dito. Sedan, i mitten av
2000-talets första decennium, skedde en
nästintill explosionsartad ökning av efterfrågan. Britterna, som dricker mycket
champagne, gick i mångt och mycket över
till rosa, och champagnehus som traditionella Bollinger skapade sin första rosé
för den breda massan.
– För 15 år sedan drack man bara rosé på
Alla hjärtans dag. Nu dricks det året runt,
säger Denis Bunner, vinmakare på
Bollinger, under ett besök på firman i Aÿ.
Vi ses över en lunch i husets vackra
matsal med änkan Lily Bollinger vakande
över oss från en tavla på väggen. Det sägs
att hon var emot tillverkningen av roséchampagne, eftersom hon ansåg att det
var en dryck för dåliga flickor. Därför fick
man vänta till efter hennes död innan de
första experimenten kunde göras.
Precis som Savart tillverkar Bollinger
sitt eget rödvin. Det finaste, Côte aux Enfants från den fyra hektar stora vingården
med samma namn, buteljeras till och
med som stilla vin – ett vin som är mycket
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efterfrågat av vinsamlare. I och med att
Bollinger äger vinhus även i Bourgogne
har de gott om know how inom rödvinstillverkning. Côte aux Enfants ingår även
i blandningen av Bollingers årgångsvin La
Grande Année Rosé.
– Men bara med 5 procent, och det är
bland det minsta i Champagne. Vårt mål
med rosén har hela tiden varit att det ska
andas Bollinger, inte ”bara en rosé”. Det
tog tio år för oss att utveckla det, säger
Bunner.
Rödvinet tillsätts i den vita blenden
strax före kylstabilisering, och faktum
är att Champagne är ensamt om att göra
rosévin på detta sätt inom EU, där lagstiftningen i övrigt säger att rosévin ska
göras av blå druvor som lakats ur på färg
under en viss tid.
Samtidigt som efterfrågan har ökat
har vissa hus pumpat ut rosé som enbart
är den vanliga vita standardcuvéen med
tillsats av, oftast inköpt, enkelt rött
vin. Andra har satsat mer helhjärtat
och seriöst på sin roséchampagne. För
Laurent-Perrier är det exempelvis ett av
de viktigaste vinerna rent kommersiellt,
och då blir det förstås viktigt att göra vinet bra. Laurent-Perrier är ett av få stora

”Jag är egentligen inte så
intresserad av biodynamisk
odling, men jag vill göra ett bra
och spännande vin.”

Hos Larmandier Bernier
arbetar man utan kemiska
bekämpningsmedel.
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champagnehus som gör sin rosé enligt
urlakningsmetoden, det vill säga att
den klara druvmusten får en tids kontakt med de blå druvornas skal för att
tillföra färgen och vissa smakämnen.
Andra som jobbar på detta sätt är

odlar- och vinmakarparet Sophie och
Pierre Larmandier som gör sin Rosé
de Saignée av pinot noir med en liten
del chardonnay och den för området
ovanliga pinot gris.
Larmandier-Berniers vinhus ligger i
Vertus. Pierres far byggde vinkällaren i
det gamla familjevineriet på 1970-talet,
men det är Pierre och Sophie som lyft
huset till närmast kultstatus. Även här
känns de stora husens mer industriella produktion avlägsen, särskilt ute
i vingården, som odlas ekologiskt och
biodynamiskt.
– Jag är egentligen inte så intresserad av biodynamisk odling, men jag
vill göra ett bra och spännande vin. Den
här vingårdsdelen fick jag möjlighet att
köpa loss för en tid sedan. Jag tävlade
faktiskt mot Louis Roederer om den,
säger Pierre Larmandier och ler lite
nöjt när vi ser ut över de öppna fälten.
I deras vingårdar har kemikalier
aldrig använts, berättar han. Här växer
gräs mellan raderna som plöjs ner varje
år för att ge näring till jorden. I vineriet
sker den första alkoholjäsningen med
vingårdens naturliga jäst, en teknik
som använts i 16 år. Andra jäsningen,
den som ger vinet kolsyran i flaskan,
sker med hjälp av en jäststam som
farfadern odlade upp.
– Naturjäsning är viktigt för livet i
vingården. Men det är tålamodsprövande – det kan ta upp till åtta dagar
innan det börjar jäsa. Det gäller att
ändra sitt tankesätt om man är van vid
industrijäst.
Av firmans 16 egna hektar är bara en
planterad med pinot noir. LarmandierBernier får fram mellan 6 000 och
10 000 flaskor rosé per år av dessa
druvor samt den lilla andel chardonnay och pinot gris som följer med. De
tre druvsorterna samskördas och får
sedan ligga och laka ur färg tillsammans
under knappt tre dygn innan den mörkrosa musten jäser vidare. Tidigare var
Larmandier-Berniers roséchampagne
ännu mörkare med mer strävhet från
de blå druvornas skal. Numera har de
dragit ner på urlakningstiden något.

All rosé tillverkas enligt urlakningsmetoden
hos Larmandier Bernier. Pierre Larmandier
testar förnöjt ett glas direkt ur tanken. Snart
ska det buteljeras för den andra jäsningen då
kolsyran bildas.
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”Roséchampagnen har kommit för att
stanna, och fördelen med den är att
det inte alls finns lika tydliga säsonger
som för de stilla rosévinerna. Snarare
dricks den året om.”

Det går trender i det mesta, inte minst i
vin, och den generella trenden just nu är att
rosévinet ska vara ljust i färgen, något som
gäller för både stilla och mousserande roséviner. Några som struntar blankt i detta,
och som trots det inte saknar kommersiell
framgång, är familjen Taittinger. Det stora
huset ligger i Reims – när det grundades
var platsen en bit utanför staden, numera
är den i staden – och här förvaras miljontals flaskor i kalkbrotten från 400-talet,
som är ombyggda till kilometerlånga
källare. Under framför allt krigsåren har
de använts som sjukhus, skola, skyddsrum
och fängelse. Än idag syns inristningar i de
mjuka kalkstensväggarna, framför allt från
de krigsfångar som förvarades här.
Tillsammans med Vitalie Taittinger,
som driver huset med sin bror Clovis
och pappa Pierre Emmanuel, promenerar vi runt bland flaskorna 20 meter
under marken. Hon berättar att man
här tar emot 60 000 besökare per år och

att årsproduktionen är cirka 6 miljoner
flaskor. Av dessa är en inte oviktig del
rosé av tre olika typer. Dels gör man den
halvtorra Nocturne Rosé, ett vin för fest
och nattklubbar som brodern Clovis
lanserade för bara två år sedan, dels görs
den icke årgångsbetecknade huscuvéen i
en roséversion, och slutligen produceras
också cirka 30 000 flaskor av toppvinet
Comtes de Champagne Rosé varje år.
Till de två förstnämnda görs eget rödvin, medan Comtes de Champagne får en
tillsats av rött vin som man köper in från
de bästa vingårdarna i området. Medan
Taittingers vita viner utstrålar elegans
och fokus ligger på chardonnay vill man
i rosévinerna ge ordentlig karaktär från
det röda vinet. Runt 15 procent tillsätts
i blenden till alla tre viner, och i Comtes
de Champagne, som ju lagras längst före
försäljning, ger detta nästintill burgundiska inslag av järn och mogna röda bär i
smaken.

Vi dricker mer och mer
roséchampagne, något som
familjen Taittinger tagit fasta på
och tillverkar tre olika sorter, alla
med tydlig karaktär från rödvinet.

– Vi har en stabil efterfrågan på rosé,
säger Vitalie Taittinger, som framför allt
säljer rosé till USA och Japan men också
på den inhemska franska marknaden.
För roséchampagnen har kommit för
att stanna, och fördelen med den är att
det inte alls finns lika tydliga säsonger
som för de stilla rosévinerna. Snarare
dricks den året om. Och tack vare kombinationen av champagnes höga, friska syra
och fylligheten som ofta tillkommer i de
rosa varianterna är det en lika ultimat
måltidsdryck som festdryck. Åtminstone
så länge vinmakarna tar den på allvar.
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Rosa njutning ur artikeln
– som kan köpas i Sverige

Savart Bulle de Rosé

(NH, ca 350-400 kr)
Lika finstämd och lättgillad som svåråtkomlig. I Sverige köper du den
via Caviste.se – om du är snabb när den släpps, en gång om året.

Bollinger Rosé

(FS, nr 7755, 589 kr)
Läskande frisk med hallon och nougat i smaken.

2005 Bollinger La Grande Année Rosé

(BS, nr 77078, 1299 kr)
Stilfull, lång och läcker. Tobak, järn och kavring blandas med röda
bär och citrus.

Laurent-Perrier Rosé

(BS, nr 87452, 1306 kr/magnum)
Flörtig, lättgillad men stramt seriös champagne som just nu endast
finns på magnum.

Larmandier-Bernier Rosé de Saignée

(ca 430 kr)
Läckert rik fruktighet av röda bär med stram mineralton. Finns då och
då i små kvantiteter då importören Wine Trade får hem den.

Taittinger Nocturne Rosé

(BS, nr 77359, 489 kr)
Halvtorr, fruktig och läskande lättdrucken dessert- eller partyskumpa.

Taittinger Prestige Rosé Brut

(BS, nr 7898, 469 kr)
Rikt körsbärs- och hallonfruktig med bra syra och fin brödighet.

2006 Comtes de Champagne Rosé Brut

(BS, nr 77735, 1800 kr)
Härligt vinös av järn, nötter och blodapelsin. Lång och lagringsduglig.

Annan rosa lyxchampagne
– utvald prestigerosé som kan köpas i Sverige, för dig
som vill testa topparna.

2006 Amour de Deutz Rosé
(BS, nr 99208, 2300 kr)

2006 Belle Epoque Rosé
(BS, nr 87429, 2150 kr)

2004 Dom Pérignon Rosé
(BS, nr 77970, 2999 kr)

2007 Gosset Celebris Rosé
(BS, nr 77264, 1190 kr)

2004 Veuve Clicquot La Grande Dame Rosé
(BS, nr 82547, 2725 kr)

Fler mousserande roséviner i olika prislägen hittar du bland
vinsidorna i detta nummer.
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