Malbec World Day 2017-04-17
Malbec har sitt ursprung i sydvästra Frankrike och druvan har länge odlats där. Cahors är
känt för sina tanninrika, mörka och lagringståliga viner. I Cahors heter druvan ”Cot” och
under medeltiden kallades Cot ”svart vin” för sin djupt mörka ebenholts nyans.
Malbec-vinernas prestige förstärktes under medeltiden och vinerna har fått fullt
erkännande i modern tid. Erövringen av den engelska marknaden var ett avgörande steg
för att Malbec skulle bli uppskattad i England och i resten av världen. När vinlusen
(phylloxera) skapade problem och förstörde de franska vinodlingarna mot slutet av 1800talet, föll ”Cot” i glömska.
Vinstockar av Malbec fördes till Argentina från Frankrike 1853 av Michel Aimé Pouget (1821-1875), en
agronom. Man ville införliva nya druvsorter från Frankrike som ett sätt att förbättra den nationella vinindustrin.
Vinodlingen i Argentina har därefter upplevt en exponentiell utveckling i händerna på italienska och franska
invandrare och så gjorde även Malbec-druvan. Den anpassade sig snabbt till de olika områdena i Argentina
och kom att utvecklas ännu bättre än i Europa. Under en lång tid med mycket hårt arbete, kom Malbec att
utvecklas till att bli den ikoniska stjärnan bland druvsorterna i Argentina. I Argentina är förhållandena soligare
och torrare än i Frankrike. Vid foten av Anderna skapas rika, robusta och smakrika viner med mörk frukt. Utan
regn måste vinrankorna här gräva djupt i de alluviala sand- och lerjordarna som har bildats under lång tid av
mineraler från snösmältningen längs Anderna. Leran tillåter vinrankorna att rota sig djupt och suga upp mer av
markens mineraler. Sanden ger god dränering och är en viktig faktor för att hålla röta i schack.
Malbec, i hjärtat av Argentina
Den sjunde upplagan av Malbec World Day kommer att kretsa kring begreppet ”Malbec
i hjärtat av Argentina”. Malbec har gett landets vinindustri ett blomstrande uppsving
under de senaste tjugo åren. Malbec är inte bara ett vin. Det är en druva som genererar
arbete, individualitet, kultur och landets utveckling. Varje flaska är en förklaring om vad
som utmärker Argentina. Denna druvsort uttrycker ett sätt att leva som handlar om
teknik, originalitet och inte minst passion.
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