
Le Sang des Cailloux är belägen mitt emot den bedårande vackra bergskedjan Dentelles de 
Montmirail mellan byarna Sarrians och Vacqueyras i södra delen av Rhône. Namnet på gården är 
lika dramatiskt som landskapet är vackert; det betyder stenarnas blod.

Verksamheten ägs och drivs av vinpersonligheten Monsieur Serge Férigoule med familj. Efter 
avslutad vinutbildning i Montpellier tog Serge i slutet av 70-talet anställning hos Monsieur Ricard 
för att ta hand om skötseln av gårdens vinodlingar. Hans dröm och längtan till vinfälten var 
äntligen fullbordad och en livlång kärlekshistoria tog sin början...

Redan efter några år inleddes ett tätare samarbete och samma år som Vacqueyras fick sin 
appellation (1990) övertog Serge gården, som då fick namnet Le Sang des Cailloux. Sedan dess har
Serge utvecklat och drivit verksamheten framåt och hans passion lyser verkligen igenom i hans 
personlighet och i vinerna.

Gården är upptagen i La Revue du Vin de France 2014 med en stjärna och klassas som en av de 
absoluta bästa i området. Vinerna är eleganta, fyllda med karaktär, komplexitet, fin fruktighet och 
mineralitet. Le Guide des meilleurs vins de France ('Frankrikes bästa viner') skriver bland annat 
om gårdens cuvée Lopy: -”ett av de mest kompletta vinerna i appellationen Vacqueyras.”



Appellationen

Vacqueyras är en ung appellation (1990) och vinerna härifrån benämdes tidigare Côtes du Rhône. 
Området ligger i södra delen av Rhône längs floden Ouvèze i kommunerna Sarrrians och 
Vacqueyras vid bergskedjan Dentelles de Montmirail. 

Det omfattar ca 1400 hektar planterad vinmark. Området är mindre känt än exempelvis 
Châteauneuf du Pape och Gigondas, men inte desto mindre produceras här magnifika viner i 
samma stil och kvalitet som sina mer berömda grannar med både djup, finess och kraft. 

Här produceras i huvudsak röda viner. De vanligaste druvorna i området är Grenache, Syrah och 
Mourvèdre men man odlar även Cinsault, Clairette, Bourboulenc med flera. För de röda vinerna 
måste minst 50 % vara Grenache och minst 20 % skall utgöras av Syrah och Mourvèdre 
tillsammans. 

De vita vinerna är mycket ovanliga här och utgör endast 1 % av produktionen. Även rosévin är 
tillåtet enligt appellationsreglerna, men är sällsynt (2%). 

Klimatet

Somrarna och vintrarna är mycket torra i regionen. Våren och hösten har sina utpräglade 
regnperioder, som kan vara mycket våldsamma. Utmärkande är medelhavsklimatet med den 
kraftfulla Mistralen, vinden som effektivt torkar upp vinfälten och ger ett skydd mot sjukdomar. 

Vacqueyras kommer från latinets ”vallea quadreria” som betyder stenarnas dal. Vi finner här en 
liknande jordmån som finns i stora delar av Châteauneuf-du-Pape; en stenig, mager jordmån med 
de karakteristiska runda stora rullstenarna,”galets roulés”. Stenarna lagrar och bibehåller värmen
från solen och vid regnoväder dränerar de marken på ett mycket effektivt sätt. 



Odlingarna

Gårdens odlingar på 17 hektar ligger uppe på en platå som kallas ”Plateau de Garrigue”. Ordet 
Garrigue är ett samlingsnamn på lågväxta buskar av vilda örter. Grenache dominerar bland de 
röda druvorna följt av Syrah, Mourvèdre och Cincault. De äldsta vinstockarna med Grenache är ca
70 år gamla. De vita druvorna omfattar endast en hektar där Clairette och Grenache Blanc är i 
majoritet. Man odlar även en liten andel Bourboulenc, Roussanne, Marsanne och Viognier.

Vinstockarna trivs utmärkt här i den röda lerjorden och kalkstenen med de runda stenarna, som ger
ett fantastiskt djup och intensitet till gårdens viner. Den karga och torra jordmånen resulterar i en 
lägre avkastning vilket bidrar till vinernas koncentration. Odlingarna drivs ekologiskt sedan 2010 
och är biodymaniskt certifierade sedan 2012.

Vinifieringen

Druvorna skördas för hand och de röda druvorna avstjälkas sedan. Vinifieringen är mycket 
traditionell och hantverksmässig. Serge förlitar sig helt på vildjästen som finns naturligt på 
druvornas skal. 

Gårdens vita vin jäser i stora ektunnor (450 l) under 4-5 veckor och genomgår full malolaktisk 
jäsning. Beroende på årgång lagras vinet på ekfat under 12 -18 månader.

Den traditionella röda cuvéen vinifieras i betongtankar med dagliga överpumpningar. Jäsningen 
tar 2-3 veckor med en konstant temperaturkontroll. Därefter sker blandningen av innehållet i de 
olika tankarna med de olika druvorna, för att därefter lagras 6-14 månader (beroende på årgång) 
på stora ekfat, sk foudres, före buteljering. 

Av topp-cuvéen Lopy produceras endast knappt 8.000-10.000 flaskor årligen. Den vinifieras i 
betongtankar på samma sätt som den traditionella röda cuvéen och musten från varje druva lagras 
12-15 månader på 450 liters ektunnor. Exceptionella år görs en ovanlig cuvée, la cuvée d
´exception Oumage, på ett urval av druvor från de äldsta vinstockarna. Vinet lagras 2 år på ekfat 
och sedan ca 2,5 år på flaska.

Vinerna varken filtreras eller klarnas.



Vinerna

De röda

Serge producerar årligen 2 röda cuvéer, ”la cuvée traditionelle” och ”la cuvée vieilles vignes - 
Lopy”. Den traditionella cuvéen står för 80 % av produktionen. Varje år ger Serge den 
traditionella cuvéen ett av sina döttras namn, Floureto, Doucinello och Azalais. Cuvéen Vieilles 
Vignes är namngivet från hans hemstad, Lopy. 

"Le Guide des meilleurs vins de France 2014" skriver att Cuvée Lopy är ett av de mest kompletta 
vinerna i appellationen Vacqueyras och den ansedda tidskriften Decanter har nämnt vinet i 
genomgången Top Southern Rhône! Av Roberts Parkers The Wine Advocate fick Lopy 2010 
imponerande 90-93 poäng.

Munskänken har 2015 givit Lopy bedömningen högklassigt vin och beskrev vinet (årgång 
2012):"Kryddig, aromatisk doft av torr mörk choklad [...] kaffe, champinjoner och björnbär. 
Ganska intensiv smak av mörk frukt, hög fruktsyra och stringenta tanniner i en medelstor kropp".

Exceptionella år görs en special cuvée, la cuvée d´exception Oumage, på en selektion av druvor 
från de äldsta vinstockarna, med huvuddelen Grenache eller Syrah. 

Det vita

Vitt vin i Vacqueyras är ovanligt och det gäller även för Serge. Han producerar endast ca 2000 
flaskor av Un Sang Blanc, ett magnifikt vin, som normalt endast säljs på gården. Vinet är komplext 
med blommiga och tropiska fruktaromer och en skön frisk syrlighet. Ett stort, generöst vin med 
härlig rondör och excellent harmoni...


