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Tariquet har lenge vært
en av Norges mest solgte
hvitviner. I år fyller de
100 år. Det skal feires.

D
omaine de Tariquet har vært en
fast gjest på norske bord siden
introduksjonen for over ti år si-
den. 
Den 7. juni ble det holdt en stor-
slagen fest på det gamle Chateau

de Tariquet utenfor landsbyen Eauze i
Gascogne. 

Gascogne er en historisk provins i sør-
vestlige Frankrike, og den sørligste delen
følger grensen til Spania. Store deler av
Gascogne er bebodd av baskere, og selve

Tariquet helt i hundre
navnet Gascogne kommer fra romernes navn på baskerne, vasco-
nes.

OMRÅDET ER kjent for sin gode mat og drikke. Bayonneskinke, gå-
selever og ikke minst for brandyen Armagnac. De tre musketerer,
med d’Artagnan i spissen, var kjent for å ta til seg av både god mat
og drikke, og mange forbinder Armagnac med nettopp muskete-
rene. 

Vinproduksjonen i området er stor, og Domaine de Tariquet er
blitt Frankrikes største familieeide vineiendom. Mye av æren må tilskrives norske konsu-
menter som har kjøpt enorme mengder av vinene derfra. 

VINENE FRA Domaine de Tariquet har alltid hatt et godt forhold mellom pris og kvalitet,
og domainet er kjent for sin rene fruktsmak som går igjen i alle deres viner. Og armagna-
cer som de selvsagt har i sitt store sortiment. Så hvordan feirer man hundre år? Ved å
sette ned prisen på tre av domainets viner til 100 kroner. 

De tre festvinene er Tariquet Sauvignon 2011, Tariquet Gros Manseng-Chardonnay
2010 og Tariquet Le Rosé 2011.

DEN FØRSTE vinen er et
godt og rimelig alternativ til
Sancerre, og passer utmerket
til sommerens grønnsaker,
asparges og ikke minst til en
god fransk geitost. Druemik-
sen Gros Manseng og Char-
donnay gir en fyldig vin med
rund smak. 

Det er en anvendelig matvin som vil
passe til kylling, fisk og lettere grillmat.

Sommervarianten Le Rosé består av tre
røde druetyper i samme kvanta. Nemlig
Merlot, Syrah og Tannat. 

Det er blitt en uformell og enkel rosé
som ikke behøver noe kulinarisk akkom-
pagnement. Med andre ord – nydelig til en
fin dag i juli.

BESTSELGER. Først da Rieslingbølgen slo inn over landet, ble Tariquet presset ned til 2. plass på listen av Norges mest solgte hvit-
viner. En posisjon vinen hadde hatt siden slutten av 90-tallet. 
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Norgesfavoritten
Tariquet fyller
hundre år. 


