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Gladviner fra Gaillac 
Lei av å betale dyrt for en god Bordeaux? Kjøp en billig kopi isteden.  

Tom Marthinsen | Geir Gjerdrum  

 

Vinene til Robert & Bernhard Plageoles 
fra Gaillac er så befriende friske, rene, 
ekte og annerledes enn det meste.  

Har du ikke hørt om vinene fra Gaillac? 
Det er ingen grunn til å skamme seg 
over det. At så gode viner kunne lages 
her var helt nytt for oss også inntil i fjor. 
Produsenten Robert & Bernhard 
Plageoles har satt en helt ny standard 
for dette obskure vinområdet og de har 
gjort det på en måte som imponerer 
stort. Her er det ingen enkle triks som 
nye eikefat og internasjonal 
smaksprofil. Dette er rett og slett bare 
fryktelig gode viner som smaker av 
druene de er laget av og jorden de er 
dyrket i.  

44661 Prunelat 2004 
Robert & Bernhard Plageoles 
Frankrike, Gaillac 

Kroner 165,- 
88 poeng 
Vinum 
Flott aroma av solbær og plomme, lakris og lær. Smaken er intens, robust, 
konsentrert med flott syre og tanninstruktur. Dette smaker ekte og rent. En 
virkelig flott rødvin som lett kan erstatte selv topp bordeauxviner. Prøv den til 
retter av biff og oksefilet. Imponerende vin laget av prunelat som er en drue i 
malbec-familien (cot). Befriende ueiket.  

44660 Duras 2004 
Robert & Bernhard Plageoles 
Frankike, Gaillac 
Kroner 149,90 
87 poeng 
Vinum 
Fabelaktig ren frukt av nyrørte skogsbær (mye bjørnebær, litt blåbær kanskje). 
Herlig lett rustikk og kraftig mak. Igjen en vin fra Robert &amp; Bernhard 
Plageoles i Gaillac som bare smaker så rent og ekte. Laget av den lokale 
duras-druen uten eikelagring.  
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annonsere på dn.no 

44659 Bracuol 2004 
Robert & Bernhard Plageoles 
Frankike, Gaillac 
Kroner 129,90 
85 poeng 
Vinum 
Spesiell fruktig aroma i retning kirsebær og solbær og edel lakris. Litt vanskelig 
vin å beskrive. Saftig, fruktig og frisk smak med stor presisjon. Drikkes lett 
avkjølt. Flott vin og alternativ til Valpolicella og Beaujolais. Laget av den lokale 
bracuol-druen og uten eikelagring.  

Hvitvin 
48267 Mauzac Vert 2004 
Robert & Bernhard Plageoles 
Frankike, Gaillac 
Kroner 149,90 
85 poeng 
Vinum 
Vi venter ikke at alle skal like denne vinen like godt som oss. En uhyre spesiell 
vin av Mauzac Vert-druen. Intens søtlig aroma av nedfallsfrukt. Stram fast og 
syrlig smak med fin lett besk finish. Mye smak og karakter her. Spennende vin! 
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Tips en venn om denne artikkelen 
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Legg ved en kommentar
Send tips

Abonnér på vårt gratis nyhetsbrev 
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på forsiden av Vinguiden akkurat nå

Ny stjerne i 
Cornas  
Vincent Paris er 
en ny stjerne i 
Cornas-distriktet i 
Rhône dalen i 
Frankrike. Han 
lager rike, fruktige 
viner for vår tid. 

Les mer »  

 

Østkant-
kongen  
Østsiden av 
Bordeaux, med 
distriktene 
Pomerol og St-
Emilion i 
førersetet, har 
fostret mange nye 

hitech stjerneslott som oppnår 
skyhøye priser. Men det er 
fremdeles Christian Moueix og 
Chateau Petrus som er sjefen. 
Les mer »  

 

Adventschampis
puritanere  
Fredagsvinen: Den
og knusktørre smak
champagnepuritane
julestemningen. Les

 

EU-dom kan gi prisras på 
alkohol  

Odfjell seiler inn til ny seier  
November-slippet: Hva er det med 

86 restaurante
86 virksomheter ble
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nettlesere for dn.no 
godkjente 

distributører 

annonsestyring: 
AdTech 

EU-domstolen er i 
ferd med å avgi en 
skattedom som 
kan gi sjokklave 
alkohol-avgifter i 
hele Europa. Da 
vil Norge måtte 
følge etter. 
Les mer »   

bergenske 
skipsredere? De 
kan jo lage vin! 
Odfjell Vineyards 
er igjen sikkert 
inne på vår 
ekstremt kresne Ti 
på topp. Les mer »  
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Flykter fra 
boikotten  
Russerne har 
innført en effektiv 
boikott av vin fra 
Moldova og 
Georgia. Nå leter 
vinprodusentene 
etter nye 

markeder. Georgisk vin holder høy 
kvalitet og bør få innpass i Norge. 
Les mer »  

 

Superkjøp fra 
Muscadet  
November-
slippet: Alle tror 
at Muscadet-viner 
skal drikkes så 
raskt man har fått 
dem i hus. Noen 
unntak finnes, og 

for noen unntak! Les mer »  
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god hvitvin til en rel
penge. Les mer »  

 

 

Flykter fra 
boikotten  
Russerne har 
innført en effektiv 
boikott av vin fra 
Moldova og 
Georgia. Nå leter 
vinprodusentene 
etter nye 

markeder. Georgisk vin holder høy 
kvalitet og bør få innpass i Norge. 
Les mer »  

 

Hvitt, søtt, 
sterkt og godt  
Hvit portvin med 
høy kvalitet er blitt 
et sjeldent 
fenomen. Det 
finnes heldigvis 
noen få god-biter 
igjen. Les mer »  
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Utesteder 
omgår 
røykeloven  
Utesteder bygger 
inn uteserveringen 
til innerom med 
høye vegger, tak 
og varmelamper. 
Les mer »  

 

Topp 
Champagner 
på rekke og rad  
November-
slippet: Det skal 
ikke bli vanskelig 
å finne god 
Champagne til 
jule- og 

nyttårsfeiringen. Gode champagner 
står i kø. Les mer »  
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2004. Det betyr fan
burgundere til høye
Les mer »  

 

 

Utesteder må 
betale for 
politivakt  
Politiet i 
Trondheim krever 
at utestedene 
betaler for at to 
politibetjenter skal 
være til stede når 

de arrangerer fest for 16-åringer. 

 

Vi drikker 
dobbelt så mye 
vin  
Nordmenns 
alkoholvaner er 
blitt mer 
kontinentale. 
Les mer »   
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Les mer »  
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