Om vin i Marocko
Visste du att Marocko producerar flera riktigt goda
viner? Mest röda (75%) men också vin gris, grått vin, en
marockansk specialitet med ett lättare rosévin.
Först med att odla vin i Marocko var fenicierna i Lixus stad (nuvarande Larache) och fälten till
Voulubilis (Meknes). Vinet hade gott rykte i hela det romerska riket, och serverades på kejsarnas bord.
Under medeltiden odlades vin mest kring staden Fes. Varje familj, särskilt de judiska familjerna, odlade
i sin egen trädgård, för sitt och de regionala behoven. Det var under epoken Leo Africanus som man
började handla med vin, inte minst med Marseille.
Portugiserna spelade stor roll för utvecklingen.De tog med sig kunskap och anlade många vingårdar i
regionen Doukkala och längs med kusten mellan Tanger och Larache.
På 1800-talet och början av 1900-talet förstörde vinlusen phylloxera nästan alla Europas vinodlingar.
Många vinproducenter flyttade därför till Algeriet, men även till Marocko för att anlägga vingårdar i
sandjord där lusen inte trivdes. Man planterade nya stockar vilka senare ympades i de europeiska. Det
marockanska vinet som växte i Oasis eller Ain Sebaa vid Casablanca, Mohammedia, Marrakech var ofta
småskaligt, och dracks mest av européer boende i Marocko och ett fåtal marockaner.
Från slutet av 1930-talet investerades i stora vingårdar med enorma källare, ex Ouled Taleb Thalvin i
Benslimane, la Cave de la Ferme Rouge i Had Brachoua och la cave de l’Hacienda des Cigognes à Tiflet.
En kooperativ källare i Tifrit-regionen blev världens största källare ända fram till mitten av 1970-talet.
De var Romfördraget 1957, den framtida EU, som stoppade vinodlingen i Nordafrika och man fick inte
längre blanda ut europeiskt vin med nordafrikanskt. 1967 införde EEC vinkvoter. Vingårdarna gick
med förlust och förföll. Några bytte grödor medan andra togs över av staten, som misskötte dem.
Tack vare två män, Brahim Zniber och Guy Baconnet som fortsatte produktionen av kvalitetsviner,
förblev marockansk vinodling aktiv. I början av 1990-talet vädjade Hassan II till oenologer och
handlare i Bordeaux och erbjöd bra ekonomiska villkor för att odla i Marocko. Marockanska viner har
sedan dess fått en renässans.

Idag finns ett dussintal vingårdar med kvalitet. 2013 producerades
400.000 hektoliter vin, näst mest i Nordafrika efter Algeriet och
sysselsätter 20.000 människor. De flesta av de 40 miljoner flaskorna
konsumeras i landet, men en del exporteras, framför allt till Frankrike.
Över 75 % är rödvin. Rosé och vin gris (grått vin, något lättare) står för
20 %.
Den röda druvan är framför allt Carignan (som tidigare dominerade)
och Cinsaut (ca 40%), Alicante och Grenache. Plantager med Cabernet
Sauvignon, Merlot och Syrah ökar kraftigt och uppgår nu till ca 15 %.

Kända vingårdar är Berkane i Essaouira, Meknes, eller

Rommani Boulaouane Benslimane. Exporteras görs
Tandem, Château Roslane, Odyssée Ithaque, Orient,
Volubilia, Première de Baccari och l’Oriental…
Bra viner är bl a Cuvée du Président, Médaillon,
Domaine Sahari Réserve

