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Nordøst - Champagne, Alsace, Lorraine 

• Eau-de-vie (aqua vitae – livets vann) 
Arnaldus av Villanova, tempelridder, 
medisiner, rektor ved universitetet i 
Montepellier, var den første 
brennevinsbrenneren på fransk jord 
på 1200 tallet. Han lærte den arabiske 
oppdagelsen og prinsippet for 
destillasjon. Alkoholen fikk en utrolig 
medisinsk betydning.

• Kirsch er det mest berømte 
fruktbrennevinet fra Alsace, og 
fremstilles av søte ville kirsebær, som 
det nesten ikke finnes noe igjen av.
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To fremstillingsprosesser:

• Den opprinnelige metoden brukes fremdeles til nesten 
alle steinfrukter og kjernefrukter. Man lager en 
fruktmost som nå får gjære. Som regel finnes det 
tilstrekkelig naturlig gjær i skallet, slik at en ikke trenger 
å hjelpe prosessen i gang og resultatet blir en 
alkoholsvak fruktvin. Når man destillerer første gang, 
får man det sterke råbrennevinet som inneholder 
mellom 25 og 30 prosent alkohol.  Deretter destilleres 
dette råbrennevinet enda en gang. Da får man den 
klare eau-de-vie som inneholder over 60 prosent 
alkohol. Denne er altfor rå og de mest fremragende 
kvalitetene modnes i 12 år eller mer.
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Den andre metoden

• … for å fremstille fruktbrennevin 
brukes til spesielt skjøre frukter 
som har en løs konsistens, eller den 
kan anvendes hvis man har for liten 
mengde frukt til at den kan gjære til 
vin eller destilleres til en fruktsaft 
som er aromatisk nok. Da heller 
man i stedet sprit over frukten og 
lar den trekke i lengre tid, slik at 
aromastoffene frigjøres. Deretter 
kan spriten destilleres.
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Mirabelle de Lorraine

• I Alsace har de takket være lange tradisjoner 
med å dyrke plommetrær, utviklet en 
spesialitet som kalles La Mirabelle de Lorraine. 
I Frankrike er dette til og med det eneste klare 
fruktbrennevinet som har oppnådd en 
Appellation Reglementee. Den samme 
appellationen er tildelt den berømte trioen 
cognac, armagnac og calvados.
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Nord – Pas de Calais, Picardie, Normandie, Bretagne

• Det første einebærbrennevinet 
kan føres tilbake til annen 
halvdel av 1500-tallet, og dens 
vugge skal visstnok ha stått I 
Schiedam nær Rotterdam. De 
døpte brennevinet genièvre, 
einebær, selv om einebærene 
kun gav den karakteristiske 
aromaen. I virkeligheten er 
snapsen et kornbrennevin som 
hovedsakelig fremstilles på 
grunnlag av bygg, rug og havre. 
På slutten av 1500-tallet ble 
destillater av korn forbudt, og 
varte frem til 1796. 

Generalforsamling 2009 - Frankrike



Genièvre

• Etter at kornet er blandet, grøppes det og legges i bløt i 
varmt vann. Dermed omdannes stivelsen til sukker og 
man får en mask. Når masken er avkjølt, tilsettes gjær 
som setter i gang gjæringsprosessen som varer i tre 
dager.

• Resultatet av den første gjæringen gir en grumset 
væske som inneholder 3 prosent alkohol og har en 
markant kornsmak. Denne væsken destilleres 3 ganger. 
3000 liter varmes først i kolber. Av dette fanger man 
opp en seksdel, det som kalles ”hjertet”. Disse 500 
literne inneholder 18 prosent alkohol. 
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Genièvre

• Til neste destillasjonsprosess samler man seks ”hjerter” slik at man 
nok en gang har 3000 liter væske som utgangspunkt. Etter denne 
prosessen sitter brennevinsbrenneren igjen med 1500 liter med en 
alkoholprosent på 35. Til den tredje destilleringen blandes to 
porsjoner fra prosess nummer to og tilsettes einebær. Etter 
brenningen helles genièvre på trefat og lagres kortere eller lengre 
tid avhengig av den kvaliteten man vil ha.

• Etter flere års lagring blir eaux-de-vie som er lagret i forskjellig tid, 
blandet for å forene kraften fra det unge brennevinet med sjarmen 
til det gamle. Slik får man den  tørre, men likevel runde geniévre
som fanger essensen fra sitt opprinnelsessted i duften.

• Genièvre har utallige kulinariske  bruksområder. Den brukes til 
smakssetting av foie gras, til marinering av laks. Genever drikkes 
med isbiter eller i en cocktail som aperitiff, til ål og røkt fisk eller 
iskald som digestif.
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Cidre
• Allerede lenge før normannerne slo seg ned i Normandie, vokste det 

epletrær der. De fleste av disse eplesortene som egner seg til cidre, bærer 
bare små innskrumpede frukter. Det er akkurat som om naturen har 
forutbestemt at disse eplene skal bli most. De tre ”grunnfargene” er søtt, 
bittert og surt. Til to søte epler og to bitre regner man ett surt. Det syrlige 
eplet gir friskhet og snert, de bitre tilfører struktur og garvesyre, mens de 
søte gir mildhet og alkoholstyrke. 

• Gode siderbønder vet å sette pris på mangfoldet. I likhet med vinbønder 
sverger de også til bestemte dyrkningsområder. Høydedragene ved 
Gonneville i nærheten av munningen av Seinen er berømte. Her blåser det 
nesten bestandig, og så har vi den fantastiske skifergrunnen i Charchignè på 
grensen mellom Normandie og Bretagne. 

• I september begynner innhøstingen som strekker seg over tre måneder, og 
de kvalitetsbevisste venter på frosten. Frosten hindrer at eplene begynner å 
gjære for tidlig.  Avhengig av tidspunktet den tappes på, inneholder mosten 
mer eller mindre sukker som spaltes til alkohol og kullsyre på flasken. Dette 
gjør cidre naturlig musserende.  Ofte lagres en cidre i over ett år, fordi den 
er tiltenkt en større oppgave….
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Calvados

• Siden 1942, da calvados - cava – oppnådde 
status som Appellation d’Origine Contrôlèe, 
har den hevdet sin plass side om side med 
druebrennevinene cognac og armagnac. 
Den harmoniske smaken på brennevinet 
skyldes de 48 ulike eplesortene som er 
godkjent til fremstilling av calvados. Og så 
til en cidre som produseres for destillering.  
Det har lenge vært fokus på kvantitet, men 
nå er man igjen i ferd må å plante de 
gamle, tradisjonelle sortene som gir 
destillatet karakter. Av eplene som høstes i 
Normandie, er det bare 30 prosent som 
ender som calvados. Til en liter rent 
eplebrennevin med et alkoholnivå på 70% 
går det med 18 kilo epler. 
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Calvados

• Calvados Domfontais destilleres av en 
grunnvin som inneholder minst 30 %  pærer. 
Dette gir den en finere fruktsmak og gjør den 
rundere. Calvados du Pays d’Auge er den mest 
ansette. Eplene som benyttes til denne, kan 
stamme bare fra det maleriske landskapet ved 
Deauville. Grunnen til at denne calvados er så 
høyt anerkjent, er den spesielle 
destilleringsprosessen som er den samme som 
ved fremstilling av congnac. 
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Calvados

• Ved denne prosessen destillerer man først èn gang. Da får 
man det som kalles petits eaux som er et råbrennevin på 
basis av sider, og som inneholder 30 % alkohol. Annen 
destillering gjør det mulig å sortere ut urenheter i for- og 
etterkant, slik at man sitter igjen med bare ”hjertet”. Når 
det glassklare eplebrennevinet renner ut av kjøleslangen, 
inneholder det 69-72% alkohol. 

• Den videre fremstillingsmåten ligner måten de berømte 
druebrennevinene lages på. Først fylles brennevinet på nye 
eikefat som gjør at det tar opp i seg noe av aromaen fra det 
fine treverket. Deretter helles det over på stadig eldre 
tønner. Denne omhyggelige modningsprosessen gjør vinen 
bedre år for år. 
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Calvados

• Etter at den er lagre i minst ett år, klassifiseres calvados etter 
kvalitet.
– Tre stjerner eller epler: to års modning på fat
– Vieux eller Rèserve:  tre års modning på fat
– (Very old) eller Vieille Rèserve: fire års modning på fat
– V.S.O.P. (Very Special Old Pale): fem års modning på fat
– Hors d’Age, Extra eller Napolèon: seks års lagring eller mer

• I Normandie har man også fløte i overflod, og dette har gitt de en 
usunn forkjærlighet for tunge måltider. Under en middag som 
består av flere retter, er det derfor tilrådelig å gi magen en 
hvilepause og hjelpe den til bedre fordøyelse.  Og hva er vel bedre 
enn en calvados? Skikken er kjent som trou normand, noe som 
ordrett betyr ”det normanniske hullet”, og etter hvert er det blitt en 
institusjon.
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Pommeau

• Det finnes en annen flytende spesialitet i 
Normandie, og den er like gammel som 
calvados. Pommeau er for Normandie det 
samme som floc er for Gascoigne, pineau for 
Charente og ratafia for Midi. Fremstillingen 
bygger på de samme prinsippene. 
Ferskpresset most hindres i å gjære ved at 
man tilsetter et ungt brennevin, i dette 
tilfellet calvados. På denne måten bevarer 
man den fyldige eplearomaen, en naturlig 
fruktsødme og behagelig syrlighet. Denne 
drikken fikk også sin appellation i 1991, og 
produsentene må holde seg til 30 anbefalte 
sorter.
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Bourgogne, Franche-Comté

• Opprinnelig fra Sveits og da 
Napoleon i 1805 forhøyet 
tollavgiftene, ble brennevinet til 
Pernod så dyrt at han så seg 
tvunget til å legge produksjonen 
til Frankrike. Man drakk ikke den 
snapsen som ble destillert av 
Artemisia absinthium, ekte 
malurt, anis og fennikel, ren.

• Ettersom den var usøtet og 
hadde en alkoholprosent på 65-
72, var det nødvendig å rilsette
vann og sukker.
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Absinth

• Først sjenket man  absinten i glasset. Deretter la man 
en spesiell, perforert skje med sukker over kanten på 
glasset. Når man så helte kaldt kildevann i en tynn 
stråle over skjeen, oppløste noe av sukkeret seg og 
søtet og fortynnet absinten som fikk en melkaktig, 
grønn fargetone. På grunn av fargen begynte man etter 
hvert å snakke om ”den grønne timen” eller man kalte 
drinken ”den grønne fe”. 

• Absinten inneholder tujon som omdannes til det giftige 
tujol når det oksiderer. Dette fikk skylden for 
helseskadene (selv om den egentlige årsaken like godt 
kan ha vært den dårlige kvaliteten på alkoholen).
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Absinth
• Først etter 

utbruddet av første 
verdenskrig ble 
salget av absint 
forbudt i Frankrike, 
og i 1915 ble 
absintforbudet 
stadfestet ved lov.

• Nå finner man 
”Anis de Pontarlier” 
bare i Jura der man 
den dag i dag ber 
om en ”Pon”.
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Poitou Charentes , Limousin

• I dag er cognac-området utvidet. Det omfatter 
store deler av departementene Charente og 
Charente-Maritime og avgrenses av Atlanterhavet 
i vest. Selv øyene Ré og Oléron er klassifisert. 

• Av de seks dyrkningsområdene er det bare fire 
som produserer de mest utsøkte kvalitetene. 
Borderies fremstiller et rundt brennevin med 
fyldig bouquet, mens Fins Bois produserer 
destillater som modnes raskere. 

• De mest anerkjente er Petite og især Grande 
Champagne mellom Cognac, Jarnac og Segonzac. 
Årsaken til den gode kvaliteten er det krittholdige 
jordsmonnet – det er det ordet champagne 
egentlig betyr. Jordsmonnet er det som gir 
cognacen finesse. En Fine Champagne består 
dessuten av mer enn halvparten Grande og resten 
Petite champagne. 
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Cognac

• Grunnvinen, som er svak, syrlig og nøytral, presses hovedsakelig av 
druesorten ugni blanc som man her kaller saint-émilion. Destileringen
skjer i to omganger. Først fanger brennerimesteren – eller bouilleur de cru
som man kaller de selvstendige vindyrkerene og de selvstendige 
destillatørene – opp det første rå destillatet. Det kalles brouillis og 
inneholder omkring 28 % alkohol. Dette fylles tilbake igjen i 
destillasjonskolben til bonne chauffe. Her fjernes for- og etterløp, slik at 
man samler bare det såkalte ”hjertet” som er et helt klart destillat med 
omkring 70 % alkohol. 

• Den viktige lagringsprosessen begynner med det samme. Cognacen tappes 
over på  nye fat av tronqais- eller limosuin-eik og lagres i kjellerene, chais. 
Her begynner  cognacen å oppta garvesyre og aromastoffer fra treet, og 
gjennom langsom oksidering og fordamping utvikler den stadig mer 
harmoni og aroma. Brennevinet foredles i inntil 50 år. Da har det nådd sitt 
høydepunkt.  Ettersom den vil tape seg ved ytterligere lagring på trefat, 
fyller man de over i glassballonger.

Generalforsamling 2009 - Frankrike



Cognac-kategorier

• Trestjerners – mer enn 
tre års lagring på trefat

• V.S.O.P (Very Superior 
Old Pale) V.O., Réserve
– over fire års lagring.

• Napoléon, Extra, XO 
eller Vieille Réserve –
over seks års lagring på 
fat.
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Pineau des Charentes

• En dag fylte en sjusket cognac-brenner ved en 
feiltakelse friskpresset most i et fat som fremdeles var 
kvart fullt med cognac. Rasende over uhellet sitt rullet 
han fatet over i et hjørne av kjelleren. Da han flere år 
senere begynte å rappe fra det, oppdaget han til sin 
begeistring at det var blitt til et gyllent nektar med en 
fruktig sødme. Slik lyder legenden. Selv om den kanskje 
er bare oppspinn, gir den likevel oppskriften på Pineau. 
Ett år gammel congnac som inneholder minst 60 
prosent alkohol, blandes med druemost fra samme 
dyrkningsområde i Charente og Charente-Maritime. 
Væsken lagres på fat i minst ett år. Hvis man benytter 
hvite druesorter og fremfor alt ugni blanc, får vinen en 
gul farge med en dybde som er avhengig av alderen. Til 
Pineau Rosé bruker man i stedet røde druer. Cabernet, 
merlot og malbec gir den en aroma av røde bær.
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Bordeaux, Périgord, Gascogne, Pays Basque

• Baskerland har ikke først og fremst vært kjent for 
brennevinet sitt. Det er først takket være Étienne
Brana at man i dag forbinder Saint-Jean-Pied-de-
Port med eau-de-vie. I 1980 ble pærebrennevinet 
hans kåret til landets beste.  

• Et lavt høstutbytte i frukthagen og en nøye 
beregnet dato for innhøstingen gjør at frukten 
oppnår mest mulig aroma. En optimal 
ettermodning gjør at stivelsen omdannes til 
sukker uten at pærene (williams christ) blir melne. 

• Deretter gjennomgår saften en gjæringsprosess 
som foregår under nøye kontrollert temperatur. 
På denne måten fremstiller man grunnvinen, en 
tyktflytende 5-7% sterk væske som det egentlige 
råmaterialet. 
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Branas

• I kjelene blir den tyktflytende pæremosten varmet opp til 100 grader C 
ved hjelp av damp. 

• Den første chauffe varer i sju timer og gir en brouillis som inneholder 25-
30% alkohol. Denne blir så destillert i ni til ti timer til det som kalles bonne
chauffe. 

• Her må brennerimesteren bevise sin kunnskap. Først må en fjerne hodet, 
det inneholder for mye alkohol, og smaken er for aggresiv. 

• Deretter renner hjertet som gradvis minker fra 69 til 60 prosent styrke fra 
l’alambic før den blir samlet opp. 

• Til slutt følger halen som fjernes fordi den smaksmessig er for tung. Bare 
gjennom erfaring lærer man seg å sortere bort dårlige estere. 

• Brennevinet lagrer hun (Martine, datter av Étienne Brana) i tanker av 
rustfritt stål og reduserer varsom alkoholnivået til 44 %. Deretter blander 
hun ett og to år gamle destillater for å oppnå en fyldig, men avrundet 
aroma. En ung Eau-de-vie-de-Poire-Williams egner seg best å drikke ved 5 
grader som en digestif etter et godt måltid.
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Armagnac

• Pineau er for cognac det samme som floc er for armagnac. Den er 
også basert på druemost som blir forhindret i å gjære ved at man 
tilsetter en tredel ung, sterk armagnac, og dette brennevinet skal 
inneholde minst 52% alkohol. Dette gjør at den bevarer den fruktige 
aromaen og druesukkeret. Floc finnes i to varianter – hvit og rosé.

• Mens krittjord er det beste for cognacen, gir sandjord eller i hvert 
fall leirholdig grunn den beste armagnacen. Ellers mister den kropp.  
De beste vekstvilkårene finner druen vanligvis i det vestlige Bas-
Armagnac i den svakt rødlige, jernoksidholdige sandgrunnen, sables 
fauves. Da snakker man om ”Grand Bas” eller ”Armagnac noir”.

• Det er bare de syreholdige vinene med et alkoholnivå på 8-9 
prosent, som for eksempel vin av den produktive ugni blanc, som 
egner seg til destillering.  Kontinuerlig destillering i kolonnekar er 
typisk for armagnac.  
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Armagnac

• Fra 1972 har også den dobbelte destilleringsprosessen etter 
cognac-metoden vært tillatt. Den er spesielt godt egnet til å gi ung 
armagnac en mer avrundet smak. Med alderen utvikler armagnacen 
mer kompleksitet, men også fylde, finesse og ettersmak. Kvaliteten 
på det lagrede produktet preges ikke minst av de nye 400 liters 
fatene som fortrinnnsvis er fremstilt av Gascogne-eik. Treet avgir 
ikke limousin-eikens lette, elegante, litt søtlige og vaniljepregede 
boquet, men setter en mer krydret, sprø aroma på den, og dette er 
en aroma som utvikler seg til et lett brent preg. På disse fatene 
fylles det fargeløse destillatet.

• Det at det fineste brennevinet stammer fra Bas-Armagnac, forklares 
med at det ligger nærmere Atlanterhavet og derfor har et fuktigere 
klima. I et gammelt, såkalt dødt fat foregår lagringen over en 
periode på 20-30 år. En langsom oksidering gir en bedre og finere 
utvikling av aromaene.
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Armagnac – en oversikt.

• De store dyrkningsområdene:
– Bas-Armagnac med sentrum i Eauze: 7500 ha vinmarker. Jordsmonnet består hovedsakelig av 

sandjord med leirholdig grunn. I de mest ettertraktede områdene er den jernoksidholdig med 
svakt rød farge. Toppkvalitet.

– Tenaréze med sentrum i Condom: 5200 ha vinmarker, leiret jord som gir den unge 
armagnacen en rå karakter.

– Haut-Armagnac: bare av historisk betydning, hovedsakelig kalkjord. I dag knap 200 ha.

• Druesorter:
– Ugni blanc, også kjent som saint-émilion. Akkurat som i Cognac er dette den vesentligste 

sorten og utgjør 75%. Gir høyt utbytte, er relativt problemfri og svært syrebetonet hvis den 
høstes umoden.

– Baco A22, hybrid av amerikanske og europeiske sorter. Det ble bestemt at den måtte fjernes i 
2000, men den verdsettes for det fyldige brennevinet den gir.

– Folle blanche, kalles picpoul i Midi, gros plant i Muscadet. Svært mottakelig for råte og derfor 
sjelden. Gir spesielt fint brennevin. 
I tillegg er 8 andre sorter tillatt til fremstilling av Armagnac som fikk tildelt Appellation
d’Origine Contrólée i 1936, men disse kan ikke destilleres. Av disse sortene har colombard
opplevd en renessanse som en tørr, aromatisk hvitvin.
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Armagnac - Kvaliteter

• Tre stjerner eller kroner, VS eller Monopole –
minst ett års lagring på trefat.

• V.O. (Very Old) V.S.O.P. eller Réserve – minst 
fire års lagring på trefat.

• Extra, Napoléon, XO, Hors d’Age, Vielle
Réserve – minst fem års lagring på trefat.

• Årgangsarmagnac – det er bare lagringstiden 
på trefat og dermed tappedatoen som teller, 
og den er ikke alltid angitt.

• Bas-Armagnac og Tenaréze angis på etiketten 
når brennevinet stammer utelukkende fra 
disse områdene og er destillert der.

• Armagnac som alminnelig betegnelse angir 
en blanding av viner fra ulike områder.

• Optimal modning krever 20-30 år på fat.

Generalforsamling 2009 - Frankrike



Provence, Côte d’Azur

• Etter at absintforbudet ble en realitet i 1915, erkjente regjeringen i 
1922 at anis var uskadelig, men godkjente likevel bare en likør som 
inneholdt minst 150 gram sukker.  I tillegg til alkohol og vann besto 
den av anis, lakris og litt sukker i tillegg til urter og krydder etter 
smak og behag. Forbudet ble opphevet i 1932. 

• Pastisen er basert på anisessens som er bra for magen. Den blir 
gjerne destillert av stjerneanis som er frukten fra badian, et 
eviggrønt sypresslignende tre som vokser i Kina. Anethol kan også 
utvinnes av anisfrø, fennikel eller estragon. I tilegg bruker man 
lakrisrot og Provence-urter som blandes med alkohol og vann. Disse 
ingrediensene setter smak på 45 prosent alkohol som er farget og 
smakt til med sukker og karamell.
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Ingridienser til pastis:

• 1 Mynte  
• 2 Bjørkeblad  
• 3 Mais  
• 4 Jernurt  
• 5 Trespon  
• 6 Lakrisrot  
• 7 Kamille  
• 8 Solbærblad  
• 9 Sesamfrø  
• 10 Timian  
• 11 Koriander  
• 12 Persille  
• 13 Kanel  
• 14 Stjerneanis  
• 15 Fennikel  
• 16 Sommersar
• 17 Spisskummen  
• 18 Anisfrø
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Pastis

• Blir alltid drukket 
fortynnet!

• Man tilsetter bare 
iskalt vann, aldri 
isbiter. 

• Når man tilsetter vann, 
krystalliserer 
mynteoljen i pastisen
seg, og man får den 
karakteristiske matte 
fargen. 
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Så, endelig til smakingen…

• 2 hvite, og

• 6 røde viner
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