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• Graves (med stum s; fra 'grusete (gravelly) land ” på fransk) er en 
viktig Subregion i Bordeaux vindistrikt. 

• Graves ligger på venstre bredd av elva Garonne, i den øvre delen av 
regionen, sørøst for byen Bordeaux og strekke seg over 50 
kilometer. 

• Graves er den eneste Bordeaux Subregion som er kjent for alle tre 
av Bordeaux typer vin - røde, tørre hvite og søte viner - til tross for 
røde viner dominerer den totale produksjonen. 

• Graves AOC er også navnet på en appelasjon d'origine contrôlée
(AOC) som dekker de fleste, men ikke alle Graves sub-regioner.
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Graves



• Graves anses fødestedet til claret. 
• Graves vinproduksjon for eksport kan dateres tilbake til Eleanor av 

Aquitaine, som ble gift med Henry II, konge av England, og som 
skapte en blomstrende handel mellom begge land: vin versus kull 
og jern. 

• I middelalderen, vinene som først ble eksportert til England ble 
produsert i dette området. På den tiden er Médoc subregion nord 
for byen Bordeaux fremdeles bare myr uegnet for vindyrking, mens 
Graves var selvsagt bedre drenert.

• Château Pape Clément, grunnlagt på begynnelsen av det fjortende 
århundre av den fremtidige pave Clement V, var det første navngitte 
chateaux i hele Bordeaux. 

• I 1663 var Samuel Pepys 'omtale av Château Haut-Brion den første 
omtale av fransk Claret i London.
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Graves - Historie



Graves – vin informasjon
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Appellation:
Grands Crus Classés Graves

Appellation Graves Controlée
Appellation Graves Supérieur Contrôlée: kun søte hvitviner

Lokalisert: Sør for Bordeaux

Steder: Illats, Mazères, Portets, etc

Jordsmonn: Graves: grus, leire og sand fra fjellene utført ved elva

Størrelse:
3,000 ha (7,400 acres)

75% rød - 25% hvit

Produksjon: 22 million flasker

Druer i Graves:
Røde: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Hvite: Sémillon, Sauvignon, Muscadelle

Type vin:
Robust medium til “full body” rødvin

Elegant tørr hvitvin også en søt hvitvin
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Appellation:
8 Grands Crus Classés Graves
Appellation Pessac-Léognan Controlée

Location: North of Graves

Places: Pessac, Léognan, Grézillac, Mérignac, Talence

Soil: Gravels

Size: 1,350 ha (3,300 acres)

Production: 9 million bottles

Grapes:
Red:Cabernet Sauvignon, Merlot
White: Sémillon, Sauvignon

Type of wine:
Supple red wine
Powerful bouquet
Medium to full body white wine

Age:
Red: 6 to 20 years
White: 5 to 15 years

Vintages:
(recommended) 

Red: 2005, 2004, 2003, 2000, 1998, 1995, 1990, 1988
White: 2006, 2001, 1998, 1996, 1995

Aromas:
Red: Red fruits, Ripen fruits, Cocoa 
White: Orange pills, Boxwood, Passion fruits

Food and Pessac 
Léognan:

Red wine: Roast lamb, Poultry 
White wine: Fish

Cheese and 
Pessac Léognan:

Red wine: Beaufort
White wine: Cantal, Crottin de Chavignol, Roquefort, Valencay

Pessac Léognan – vin informasjon

http://www.cheese-france.com/cheese/beaufort.htm
http://www.cheese-france.com/cheese/roquefort.htm
http://www.cheese-france.com/cheese/valencay.htm


• En klassifisering av Graves viner ble utført i 1953 
for rødvin produsenter.

• Tørr hvitvin ble inkludert i en oppdatert 1959 
klassifisering. 

• I 1987 ble en del av Graves som inneholder de 
fleste produsenter av byens dyreste viner, 
nærmest byen Bordeaux selv, en egen AOC under 
navnet Pessac-Léognan.

• Dette har hatt den effekten at navnet og prisen 
på viner bare merket med Graves betegnelse har 
sunket i berømmelse og pris.
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Graves - Pessac Léognan



• Området var kjent som Haut Graves inntil det 
ble klassifisert som en egen appelasjon i 1987, 
hovedsakelig på grunn av innsatsen til André 
Lurton.

• Den berømte "clairets" vinen ble laget først i 
Pessac Léognan.

• Nord for Graves, ser Pessac Léognan ut til å 
komme nærmere og nærmere Médoc. 

• TERROIR i Pessac Léognan er ganske 
eksklusivt.

• Røde viner fra Pessac Léognan har en kraftfull 
bouquet. De er blant de beste i Bordeaux. Du 
vil finne Haut-Brion i Pessac Léognan.

• Hvite viner er godt strukturert og kan lagres. 
Etter 5 år begynner de å uttrykke rike 
aromaer.
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Pessac Léognan



• Rik, elegant og edel

Cabernet Sauvignon og Merlot er likeverdige partnere i blandinger av denne AOC, med et spesielt flott resultat: 
et kirsebær rød kjortel, som ofte inneholder hint av svært modne røde bær og fioler, med en røykfylt bouquet av 
grillede mandler og harpiks. Disse vinene er kjøttfulle og balansert, med strukturerte tanniner og en lang og 
behagelig ettersmak.

• En nyere betegnelse på en eldgammel TERROIR

Pessac-Léognan er trolig det stedet hvor vindyrking begynte i Bordeaux, for 2000 år siden. Allerede i romertiden, 
hadde aptness denne TERROIR for voksende herlig druer blitt gjenkjent. Faktisk er Pessac-Léognan AOC oppkalt 
etter to symbolske kommuner der alle Cru Classés i Graves regionen ligger.

Pessac-Léognan jorden består av et spesielt tykt lag med grus og stein, båret av elva. Under ligger sand, hardpiks
og leire i varierende proporsjoner. Vinstokkene er plantet i store lysninger, omgitt av furutrær som beskytter dem 
fra fuktige vestlige vinder.

• Motstå urbanisering

Fra 500 hektar i 1975, har området av denne benevnelsen vokst til 1300 hektar på grunn av en dedikert innsats av 
produsentene til å gjenvinne gode parsseler av landet, til tross økende urbanisering.
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Pessac Léognan



• Denne delen av Graves, som ligger like sør for byen
Bordeaux, er hjemmet til den første store 
eiendommen Château Haut-Brion, samt alle de 1953 klassifisert Graves 
eiendommene, inkludert Château La Mission Haut-Brion og Laville
Château Haut-Brion . 

• I tillegg til vinproduksjon, er området kjent for sine avlinger av furutrær og 
vingårder er ofte delt av rader med skogstrær. 

• Jordsmonnet i Pessac-Léognan består av grus terrasser med sedimenter 
fra ulike geologiske epoker.

• Pessac-Léognan fikk appelasjons status i 1987 og produserer både røde og 
hvite viner. Alle eiendommer nevnt i 1959 Graves klassifiseringen ligger i 
denne appelasjonen. 

• Cabernet Sauvignon er den dominerende druen, etterfulgt av Merlot og 
hvitvin druene Sauvignon Blanc og Sémillon. 

• De hvite vinene fra dette området er gjæret  på tønne og lagret på ”lees” 
(sediment).
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Pessac-Léognan AOC



• Château Bouscaut, 
• Château Carbonnieux, 
• Château Couhins, 
• Château Couhins-Lurton, 
• Château de Fieuzal, 
• Château Haut-Bailly, 
• Château Haut-Brion (Premier 

Cru Classe), 
• Château La Mission Haut-

Brion, 
• Château La Tour-Haut-Brion, 
• Château La Tour-MARTILLAC, 
• Château Laville-Haut-Brion, 

• Château Malartic-Lagravière, 
• Château Olivier, 
• Château Pape-Clément, 
• Château Smith-Haut-Lafitte
• Domaine de Chevalier.
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16 chateaus ble klassifisert 
som ”Cru Classè” i 1959



• Chateau Haut Brion, ligger bare hundre meter fra Chateau
Picque Caillou og illustrerer hvor velsignet den territorielle 
lokaliseringen og jordsmonnet er.

• Chateau Picque Caillou, hvis vin ble favorisert av Napoléon
1., ble designet og konstruert i 1780 av den tids celebre 
arkitekt Etienne Laclotte.

• Han omgjorde slottet til sin sommerresidens og dårskap, og 
nyter finhet av ”Aquitaine” klima.

• Et hundre og femti år senere i 1949, kjøper en Bordeaux 
handelsmann Etienne Denis, Picque Caillou og sammen 
med sønnen utvider de vingården til å slik den er nå på 20 
hektar.

• Siden 1997 har slottet tilhørt Isabelle og Paulin Calvet
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Château Picque-Caillou
GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES (Classified growth of Graves)



• Chateau Picque Caillou wine varieties:
Red grape: 45% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 10% 
Cabernet Franc
White grape: 
45% Sauvignon, 40% Sémillon, 60% Sauvignon

• Vineyard surface area: 20 hectares (1ha for the white
vine)

• Average annual production:
60-90 thousand bottles (red wine)
3,600-4,800 bottles (white wine) 

• Location: Pessac-Leognan (Bordeaux region, France) 
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Château Picque-Caillou
GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES (Classified growth of Graves)



• Hans bestefar, Yves Pougnet, er født i en tradisjonsrik vinfamilie (med flere 
vinhandlere og én vinprodusent). 

• Han ble født i Graves-distriktet på château Picque-Caillou. 

• Slottet, som ble bygget i 1780, lagde ifølge historien en av Napoléon den førstes 
favorittviner, og ligger et par hundre meter fra et annet klassifisert slott (cru classé) 
nemlig Château Haut-Brion. 

• Slottet ble dessverre solgt i 1916 av hans tippoldefar, men inntekten gikk til en god 
sak, nemlig å finansiere krigsinnsatsen mot tyskerne.

• Min bestefar prøvde likevel å ”trøste” meg: ”
-

Hva skal du med et slott? Du har jo hele livet foran deg, og det er mye
mer spennende å bygge
noe nytt enn å arve noe
gammelt!”
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Hvem kommer fra dette slottet?



• Nicolas Mahé de Berdouaré til venstre, han andre er Armagnac-elsker Rolf-Bjørnar Tøllefsen, fra 
Husøy og er kanskje best kjent fra ”Da damene dro”
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Han til høyre eller han til venstre?



Så, endelig til smakingen…

• 4 røde viner fra
områdene vi har
vært innom.
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