
Vita viner från Rhônedistriktet har länge fått stå i skuggan av de magni-
fika röda mästerverken som likt operaprimadonnor har behärskat världs-
scenerna med grace och självtillit. Men fler och fler har börjat upptäcka 
att det minsann går att producera högklassiga vita viner utmed Rhôneflo-
den, ett sådant är: Jaboulet Parallèle 45 Blanc.

Jaboulet Parallèle är ett mycket välkänt varumärke som har funnits sedan 
början av 1950-talet. Det har fått sitt namn efter den 45:e breddgraden 
som skär genom Rhônedalen. Inte långt från husets Jaboulets källare i 
Pont de l´Isère står ett gammalt monument för att markera den franska 
söderns början. Vinerna från södra Rhône får mer sol, mer sötma och 
större fruktighet. Även om Jaboulet är en av Frankrikes mest betydande 
producenter så är man också ett så kallat negociant-hus, det vill säga att 
man köper upp andra odlares viner, lagrar, blandar och säljer under eget 
varumärket. Ett sådant vin är Jaboulet Parallèle 45 blanc.

Huvuddruvan i vinet är grenache blanc, men där finns också, 20 % 
marsanne, 20 % viognier och 10% bourboulenc. Vinet kommer från 
stockar som är 25 år gamla som växer på sandrika väldränerade jordar. 
Efter jäsningen på ståltank efterlagras vinet ytterligare tre månader, varav 
50 % på franska ekfat.

- Till Rhôneviner räknas de viner som odlas i franska delen av Rhôneda-
len mellan Vienne i norr och Avignon i söder
- Namnet Parallèle har använts sedan 1950-talet
- Parallèle kommer från flera utvalda vinhus i området
- Troligen odlades vin vid Rhône av Fenicierna redan 500 f.kr
- Förr användes Rhônevinerna för att höja kvaliteten på vinerna från 
Bordeaux
- I Rhônedalen odlar Paul Jaboulet vin på drygt 100 hektar, varav en fjär-
dedel i Hermitage, man äger också stora områden i berömda Château-
neuf-du-Pape

Jaboulet Parallèle 45 Blanc 2014 är ett aromatiskt friskt matvin passar 
mycket bra till kyckling, fet fisk, skaldjur och ljust kött. Prova gärna till 
ostron eller en lätt lagrad fårost, vinet är färdigt att drickas nu, men kan 
lagras något år, bör serveras runt cirka 12 grader.

TYP: Vitt aromatiskt vin

FÄRG: Ljust gult
DOFT: Stor, aromatisk och fräsch doft med inslag av 
vita blommor och citrusfrukt. 
SMAK: Torr, mycket frisk, blommig och fruktig smak 
med inslag av citrus och mineral.

TIPS: Drick gärna nu, till fiskrätter, skaldjur och ljust 
kött. Serveringstemperatur 12oC.

Jaboulet Parallèle 45
blanc 2014

Om Jaboulet 

Sedan familjen Frey tog över Domaine Paul Jaboulet 2006 har 
företaget fått ett nytt och modernare sätt att arbeta med kvalitet och 
ekologi. Detta har resulterat i en betydande kvalitetsutveckling. I dag 
räknas Domaine Paul Jaboulet till de absoluta topproducenterna i 
Frankrike. Huset har anor ända tillbaka till Napoleontiden då man 
vet att Antoine Jaboulet odlade vin i Rhônedalen. Första journalan-
teckningarna om vinifiering är från 1834, men troligen var han redan 
då en skicklig vinmakare i trakten. Hans tvillingsöner visade sig vara 
hängivna vinodlingen och en av dem fick namnge företaget. I dag 
ansvarar oenologen Caroline Frey för verksamheten, Madame Frey är 
synnerligen respekterad i Frankrikes vinindustri och brukar, trots sin 
ungdom, omnämnas som Vinfrankrikes första dam. Familjen Frey har 
egendomar i såväl Champagne som Bordeaux och Cotes du Rhône. 
Odlingen är ekologiskt och biodynamiskt inspirerad och en omställ-
ning pågår för att bli helt certifierade.

Frankrike
Rhône
Druvor
- 50% grenache blanc
- 20% marsanne
- 20% viognier
- 10% bourboulenc
Alkoholhalt 13 %
Art nr 70005
Volym: 75 cl / 12 fl kartong 
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