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Degustace ve vinařství Lansac. Jižní 
Francie Provence. 
 
Léta už jezdíme do Provence. Bydlíme v hezkém kempu v mobile-homech. Vyrážíme 
na cyklistické výlety po okolí. Dlouho jsme už jezdili kolem nenápadného vinařství v 
Lansacu. Teprve vloni nás napadlo si tam zajít pro místní vynikající víno. Trochu 
jsem se seznámil se spolumajitelkou, takže si nás už pamatovala i při poslední 
návštěvě. A právě při ní tam byl i druhý spolumajitel pan Serge Gilles-Naves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serge s děvčaty z našeho zájezdu 

 
Setkání s ním byl úžasný zážitek. Před lety měl prosperující restauraci v městečku 
Saint-Remy, kde žil malíř Van Gogh. Serge napsal 2 knihy receptů, jak vařit výborná 
provensálská jídla. Přitom ochutnal stovky vín, která by se přesně hodila k 
připravovanému jídlu. Tak se také dostal až k vínům z Lansacu. Naskytla se 
příležitost koupit polovinu vinařství. Neváhal. Prodal restauraci a stal se 
spolumajitelem.  
 
Vinařství Lansac (http://www.domaine-lansac.com) bylo založen v roce 1817 a má 
asi 40hektarů vinic. Dnes produkuje výborná zcela organická vína, která už dostala 
spoustu medailí. Pradědeček majitelky byl první, kdo nechal kvasit vína ve zděných 
nádržích, když mu několik obrovských dřevěných sudů prasklo. Všichni ostatní vinaři 
ho následovali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vchod do vinařství Lansac je krásně zarostlý 

 
 

http://www.sunbike.cz/
http://www.sunbike.cz/vseobecne-informace/ubytovani-v-mobile-homech
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Spolumajitel Serge se nám při posledních 2 návštěvách vždy naplno věnoval. Pro 
všechny z nás, kteří jsme absolvovali degustaci vín, to byl veliký zážitek. Víc jak dvě 
hodiny jsme ochutnávali jednotlivá vína, povídali jsme si o nich a zasmáli se 
Sergovým historkám a zážitkům. Také jsme se dozvěděli spoustu informací, které 
jsme dříve nevěděli nebo jsme si o nich nebyli jistí.  
 
Například bílé víno se pije vychlazené. Růžové víno, které je nyní velmi módní, je 
lepší podávat při teplotě asi 12 stupňů. Více se tak rozvine jeho vůně a chuť. Každé 
víno je vhodné k zcela jiným jídlům nebo obráceně, ke každému jídlu se hodí jiné 
víno. Serge vyprávěl, jak dřív policie nechala podnapilé Francouze řídit auto. V 
poslední době se to ale velmi zpřísnilo. Jediná výjimka je, když víno kvasí. To se 
pracovníci ve vinařstvích nadýchají vzduchu nasyceného alkoholem a trochu se 
motají. Tehdy policie přihmouří oči a jsou tolerantní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společné foto se Sergem 

 
Serge nám také vyprávěl vtip, jak autem přijel pár z Anglie do Provence na svatbu. 
Vypilo se velké množství alkoholu a po oslavách jeli novomanželé domu. Kolem auta 
jeli policisté na motocyklech a všimli si opilého muže. Zastavili auto a skrz okénko 
vozu se ptali pána. Pil jste něco? Angličan se koktavě začal chlubit, co všechno vypil. 
Víno, koňak a další a další pití. Policista se ho udiveně zeptal, jestli to myslí vážně? 
Vždyť je to zločin, řídit opilý. Angličan se začal divit a říká: "Vždyť ale já neřídím, řídí 
moje manželka". Policisté si nevšimli, že auto z Anglie má volant na druhé straně:0)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víno se degustuje a prodává ve stylovém prostředí 

 
Červené víno se pije při pokojové teplotě. Když Serge začne vařit jídlo, otevře si 2-3 
láhve. Připraví si suroviny a vaří. Během práce testuje vína. Když je vše hotové, je 
připravené i víno. Servíruje jídlo a rozlévá to víno, které je k němu nejvhodnější a je 
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pěkně vydýchané. Zeptal jsem se, co dělá s těmi ostatními. Zazátkovaná a v lednici 
vydrží 2-3 dny a mohou se dále rozlévat. Neuškodí jim to.  
 
Tak kolik vína vlastně Francouzi vypijí? Serge to odhaduje na minimálně 3 skleničky 
denně. V Provence ale i láhev denně. Pijí při každém jídle. Francouzi poměrně 
nezdravě jedí. Hodně masa a hodně tučných sýrů. Přesto jsou však zdraví a je zde 
nejmenší počet onemocnění srdce a cév. Dokonce drží evropský primát v délce 
života. Čím to je? Ano, hádáte správně. Pijí červené víno. Víno obsahuje polyfenoly, 
což jsou látky, které mají protirakovinný účinek a snižují i kornatění tepen. Jako 
účinné antioxidanty zpomalují stárnutí buněk. Ptali jsme se Serge, jestli jezdí k moři, 
když to má tak blízko. Řekl, že na to nemá čas. Víno je celý jeho život.  
Dříve Francouzi vypili všechno víno a záleželo hlavně na ceně. Nyní, už je ale 
situace jiná. Rádi si připlatí 1-2 eura za kvalitní víno, které se přesně hodí k jejich 
jídlu. Například Pařížané dříve pili jen vína z Bordeaux. Nyní si rádi dají i vína z 
Provence. 
 
Představoval jsem si, kolik musí takové vinařství jako je Lansac, mít zaměstnanců. 
Překvapením bylo, že pouze čtyři. Během sklizně jsou tu samozřejmě brigádníci. 
Serge se stará také o marketing. Objíždí restaurace, nabízí svoje vína. Návštěvníci 
ochutnají a pak už sami přijdou až do vinařství a nakupují. Výhodou je, že po těchto 
vínech vás nebolí hlava. Je v nich jen to, co příroda dala. Žádné příchutě a 
dodatečné cukry. To jsou organické vína. Dalo by se říci bio-vína, ale to tady nikdo 
neřekne. Vína z Lansacu se posílají i do Austrálie, Singapuru nebo New Yorku. 
Nepěstují se na kvantitu, ale na kvalitu. Od některých druhů třeba i jen tisíc lahví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlévání vína při degustaci 

 
Překvapením pro nás také bylo, že sklizeň probíhá v noci. Proč? během dne jsou 
dost vysoké teploty. V noci klesnou i pod dvacet stupňů. Víno si tak udrží aroma a 
nezačne neřízeně kvasit. Celý proces kvašení se udrží až do lisování.  
 
Naše cesty do Provence jsou stále krásnější. Přispívají k tomu také setkání s 
místními lidmi. Při dobrém víně se vždy člověk lépe seznámí. To platí i o vinařství 
Lansac. Vracíme se sem rádi a společně s vámi se sem budeme vracet ještě raději. 
Důvodem je i Serge, který si na nás vždy udělá čas. Setkání s ním nejsou jen 
poučná, ale je to i velká zábava. Jen co vypijeme všechno víno, které jsme si 
nakoupili, tak zase přijedeme. 


