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Fransk mat 
og vinkultur

Fransk mat og vintradisjoner i ny tid. Franskmenn har utviklet sitt 
tradisjonelle kjøkken til det mer moderne nå i nyere tid, men tviholder på 

gamle tradisjoner.
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Med inspirasjon fra land som blant annet Italia 

og Amerika har franskmennene modernisert sitt 

tradisjonsrike franske kjøkken. Med det menes at de 

vil ha den gamle tradisjonsrike maten presentert på 

en ny måte. Matlagingen er mer kreativ, klassisk og 

mye enklere enn det var før.

Matkulturen i frankrike handler ikke bare om at 

franskmennene spiser for å bli mette. De har alle 

meninger om mat. De bruker mye tid på å snakke om 

mat både før, under og etter og måltidet. Og bruker 

gjerne halvannen time på hvert måltid, som oftest 

sammen med familie og venner. Måltidene er ritualisert, 

full av sosiale liv og kulturelle meninger. Råvarene teller 

mye, i tillegg til oppdekning og tilbereding. En lunsj, 

for eksempel, spises klokken 12-14 og består av forrett, 

hovedrett, ost og dessert. Mens middagen spises sent 

på kvelden og er ofte av det litt lettere slaget. I 2010 ble 

Frankrikes tradisjonelle mattradisjon satt på UNESCOs 

kulturarvliste. Noe baguetten, osten og vinens hjemland 

ble meget stolt av. 

Frankrike, vinland nummer én. 
Til et tradisjonsrikt måltid hører selvsagt vinen med. 

Med mer enn 2000 års erfaring i å dyrke druer og 

produsere vin er vinen en selvskreven gjest ved hvert 

eneste måltid. Allerede som barn lærer franskmenn 

om vin. Franskmenn drikker mye vin, men med 

måte. Når vi Nordmenn drikker fl aske på fl aske ved 

en festlig anledning, nyter franskmenn vinen og 

drikker bare akkurat passe. Men, det skal sies at unge 

franskmenn er begynt en ny trend med alkoholfri 

vin til blant annet lunsj.

Fremdeles ligger franske viner på verdenstoppen. 

Mye av grunnen til dette er at de har den eldste og 

strengeste loven for vinproduksjon og et omfattende 

system for kvalitetskontroll av vin. Vinen blir i 

kvalitetskontrollen inndelt i to grupper, kvalitetsvin 

og bordvin. Alle verdens vindyrkere anser franske 

viner som en rettesnor som det gjelder å måle seg 

med. 

Mer enn en halv million franskmenn dyrker vin på 

ett areal rundt 10.000 kvadratmeter. Der nesten 

halvparten av Frankrikes dyrkede mark går til å 

produsere den enkle, men gode bordvinen. Til tross 

for dette høyte tallet, har vinkonsumet per innbygger 

sunket med 73 liter fra 140 liter i 1954. 
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