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EDLE EDLE 
Når vinhøsten er over, starter festen.

DRÅPERDRÅPER

Lag din egen franske gårdsmat:MATREISEN



Samtidig er de sør-franske råvarene på sitt beste.

And og gåselever i klassisk kombinasjon.



Det blåser opp til storm,
konstaterer Hélène
Grassa (88).

EAUZE/MONTREAL-DU-GERS (VG) Det var
hennes bestefar som i 1912 kjøpte vingården. Hun
bor i det samme huset som han gjorde. Det gjør også
hennes mann, Pierre (94).

Selv om det er barnebarnet står for den daglige
driften, har Hélène fortsatt en finger med i spillet.
Ringer man til vingården, som nå er en stor bedrift,
er det ofte 88-åringens stemme som møter deg.

Hun følger også med på salgstallene. Går det litt
dårlig med eksporten til et land, er bestemor raskt
frempå for å spørre barnebarna hva som er galt.

Akkurat nå er det været hun er mest opptatt av,
der hun står inne i det tradisjonsrike murhuset. Vin-
den tiltar og plutselig trommer det på taket. Himme-
len åpner seg. Mørke skyer skimtes så langt øyet kan
se over det som virker å være endeløse vinmarker.

Med 900 hektar vinmarker er Domaine du
Tariquets Frankrikes største enkeltstående vingård.

Druene er trygt i hus og gjennomgår den moderne
prosessen familien Grassa mener er best for å lage
kortlagret hvitvin.

Ute på vinmarkene er det fortsatt folk. Mennene
går over hver eneste busk i de enorme området.
Grener kuttes, slik at nye skal vokse ut til neste
sesong. Avkappet blir igjen på bakken, for å gi næ-
ring til jordsmonnet.

Vinstokkene tas også ned, men de blir ikke etter-
latt. De kan også gjøre nytte for seg en siste gang.
Derfor samles stokkene sammen og tas med tilbake
til vingården.

Inne i et gammelt hus på vingården, med bøl-
geblikkplater på taket, bilder på veggene, vin i stab-
ler, et langbord og to benker, samt er lite kjøkken,
står en ovn. Eller en mellomting mellom en ovn og
en maskin – og en udefinerbar oppfinnelse.

Ettersom den står oppå en henger med hjul,
går tankene til Reodor Felgens Il Tempo Gigante.

Ovnens funksjon destillering av gårdens armag-
nac. Dette sørvestfranske stedet, som heter Eauze og
som ligger omtrent midt mellom Toulouse, Biarritz
og Bordeaux, har en kjent armagnac-historie helt
tilbake til 1683.

Vinstokk etter vinstokk legges inn i den glohete
ovnen. Varmen skal være jevn. 100 000 liter armag-
nac lages her. For å fremstille én liter av druebrenne-
vinet, trengs fem-syv liter vin.

Nettopp i dette huset holdes innhøstingens
avslutningsfest. Men før middagen er det lunsj.

Inn kommer et par store kjøttstykker. De er
hentet fra en lokal kjøttbonde. Det er «bœuf de cha-
losse», noe av det beste kjøttet som er å oppdrive på
fransk jord. Lokalt. Rett fra bonden.

Kjøttstykkene går inn i fyrrommet i destille-

GRAND OLD LADY: Hélène Grassa.

HÅNDARBEID: 900 hektar med vinranker kuttes for hånd etter høstingen. 

ARMAGNAC-PRODUKSJON: Destilleringen gjøres i denne ovnen, som
fyres opp ved hjelp av blant annet vinstokkene som er tatt ned for høsten.  
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HVOR: Kommunene
Montreal-du-Gers og
Eauze, i det såkalte
departementet Gers, i
regionen Midi-Pyrénées
i Frankrike.

NÅR DRA: Fint som-
mersted for sykling og
vandring på oppmerke-
de stier eller mellom
vinmarkene, men det
er på høsten og vin-
teren råvarene og
følgelig maten er på 
sitt beste.

HVORDAN 
KOMME DIT: Fly til
Toulouse, Biarritz eller
Bordeaux. Det er
mellom 15 og 19 mil fra
de to byene til Montre-
al-du-Gers og Eauze.

SPISE OG DRIKKE:
Her ligger ikke restau-
rantene på rekke og
rad, men det er flere
restauranter i området
og det selges lokale
råvarer hos «kjøp-
mannen på hjørnet». I
tillegg til at man selv-
følgelig drikker den
lokale vinen.

HVORFOR DRA:
Dette er et lite sted på
den franske landsbyg-
da. Vinområdet er på
langt nær så kjent som
Bordeaux, som ligger
lenger nord, men den
lokale vinen og maten
gir en ekte følelse av å
være på den franske
landsbygda.

KLIMA: Somrene er
ikke blant de varmeste,
mens vintrene er milde.

FAKTA
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KVALITET: På de dyreste flaskene med armag-
nac tas etiketten på for hånd. 

SVARTLABB: Mellom vinrankene lever grisene livets late dager.



ringsovnen og grilles kjapt, selv om stykkene er flere
centimeter tykke.

De blodige biffene serveres med litt grovt salt. Så
enkelt, men samtidig så vidunderlig godt.

At kjøttstykket serveres med hvitvin er kanskje
ikke så overraskende, all den tid det er vinen Domaine
du Tariquet produserer, på grunn av atlanterhavsklima-
et, som gir milde vintre og svale somrer.

Likevel; vinprodusenten har et mål om å over-
bevise konsumentene om at riktig hvitvin kan
passe utmerket til rødt kjøtt.

De liker det utradisjonelle på denne franske lands-
bygda. En av de fremste ambassadørene for nettopp
det er Bernard Daubin. Han driver restauranten Chez
Simone, på det lille tettstedet Montreal-du-Gers. Det
er han som står for avslutningsmiddagen på vingården.

Daubin føler seg ikke hjemme i et stjernejagende,
forretningstenkende toppkokkmiljøet.

– Det var noen karer fra Michelin-guiden her. Det
første de spurte om var å få se menyen. «Menyen?»,
spurte jeg. «Jeg har ingen meny», forteller kokken.

Det er nå han liker å lage mat. På sommeren gjør
han det med, bokstavelig talt, en vond smak i mun-
nen. På den årstiden er det mye folk og dårlige rå-
varer. Nå er det lite folk, og ikke bare gode, med
fabelaktige, råvarer.

Her er vi i hjertet av det ekte, franske, andelandet.
Det blir servert and og foie gras i alle former og
fasonger.

Det eneste Daubin bryr seg om, er råvarene fra
dyrene.

– En grønnsak er en interessant frukt. Men
bare hvis den har gått igjennom munnen til en and
eller gris.

Igjen er enkelheten slående.  
– Ingrediensene er som en kvinne. Etter at du har

fått henne, er det bare salt og pepper det handler om,
sier Daubin mens kona Véronique smiler. 

i FRANKRIKE

– Det var noen karer fra Michelin-
guiden her. Det første de spurte om
var å få se menyen. «Menyen?», 
spurte jeg. «Jeg har ingen meny».

Bernard Daubin, kjøkkensjef

KOKK: Gode råvarer er det eneste Bernard Daubin bryr seg om. Kona Véronique hjelper til. 

BONDEFRANSK: Tradisjonelle franske landsbyhus klynger seg
mellom vinrankene. 

TIDEN ARBEIDER:  Armin Grassa står i kjelleren på gården,
hvor tønner med armagnac lagres. 
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KVALITETSKJØTT:
Bœuf de Chalosse.

EDLE DRÅPER: 
Dette er resultatet av
destilleringsovnen. 

FERDIG VARE: En god armagnac serveres
på restauranten til Bernard Daubin.

NESE FOR VIN: Kokken Bernard
Daubin lukter på vinen til en lokal
vinprodusent som driver økologisk. 



Andebryst bakt
på eget ben
Kutt andebrystet langs med
benet. Du kan lage en hel and på
benet. 

Bruk kun fettet fra anden i
pannen. Skjær streker i fettet, slik
at fettet svulmer og blir crispy. 

Bak det i ovnen fem-ti minutter,
avhengig av vekt og hvor velstekt
du ønsker kjøttet.

Foie
Gras

Stekt 
fersk 
lever
Finn frem en fersk
lever og skjær den i to
centimeter tykke biter.
Legg den i en varm
panne uten å tilsette
fett. Stek ett minutt på
hver side. 

Behold fettet som
er igjen i pannen for å
steke poteter.

Posjert fersk lever
Velg fersk lever. Pakk den inn i gassbind, slik at den
ikke smuldrer opp. 

La den trekke i en varm kyllingkjøttkraft i fem minutter. 
Ta den ut og la den tørke, før den stekes i ovnen i

fem minutter, på en seng av bønner.

Kutt et stykke fersk
lever og legg det i en
bolle. Tilsett en teskje
salt og litt pepper, i
tillegg til en spiseskje
Bas-Armagnac. Sett
det i et vannbad i
ovnen på lav tem-
peratur, 70 grader, i
halvannen time. 

Press deretter
leveren, så fettet
renner ut på sidene.
La det stå i kjøleskapet i 24 til
48 timer. 

Ta leveren ut av kjøleskapet

en halvtime før servering. Varm
opp en kniv under varmt vann
og kutt forsiktig.
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