
Jacques Selosse 

«Ingen Champagne dyrkere er like kjent eller så innflytelsesrik som Anselme Selosse. Direkte eller 

indirekte har han inspirert en hel generasjon unge vindyrkere i regionen og blant forbrukerne har 

hans viner blitt noen av Verdens mest ettertraktede.» 

Storheten bak Champagnene fra Selosse, stammer fra Anselme sin enkle ide om at for å lage stor 

Champagne må man starte med den beste frukten. Denne ideen var revolusjonerende på 1970 

tallet, da dette var tross alt en tid hvor frukten som inngikk i de fleste Champagner var av historisk 

lav kvalitet, ett resultat av for høye avlinger og overdreven bruk av kjemikalier.  

Anselme hadde studert i Burgund og gått i lære i kjellerene hos Coche, Lafon og Leflaive hvor han 

hadde fått mye erfaring. Han trodde ikke bare på lave utbytter og økologisk dyrking, men også på 

Terroir!  I 1980 tok han over etter faren og tok øyeblikkelig grepene han fant nødvendig. Utbyttene 

ble halvert og all bruk av kjemikalier ble stoppet. Han hadde en ekstrem tilnærming til vinmarkene, 

som man aldri før hadde sett i Champagne. Han dukket opp som en av Verdens mest dypsindige 

tenkere om samholdet mellom sunne vinmarker og vinene som kommer fra de.  

Alle druer plukkes for hånd, hans druer har høyest fysiologisk modenhet i hele Champagne, men 

også en av de aller mest uttrykksfulle når det kommer til terroir-preg. 

I kjelleren bryter han også tradisjonene, det brukes kun naturlige gjærstammer, minimal bruk av 

svovel, fermentering og lagring skjer i eikefat (maks 20% nye) og vinene ligger på bunnfallet i lang 

tid. Og Anselme sier : «Great Champagne needs no make-up» derfor holdes dosage så lav som 

mulig.  

 



Det reneste uttrykket av Terroir kommer nok i den kjente «Substance», en Solera startet i 1986, ved 

å blande over 20 forskjellige årganger viskes årgangsvariasjonene bort og lar Avize terroiret snakke 

alene. 

Hans Vintage Millèsime gjør det motsatte. Fordi den hentes fra de samme vinstokkene i samme 

vinmarker hvert år, uttrykker den, kanskje best av alle i Champagne, den virkelige 

årgangskarakteren. 

Både Initial og Version Originale viser påvirkning både av forskjellige årganger og terroir. Hver 

Champagne lages som en blanding av Chardonnay fra 3 forskjellige årganger fra landsbyene Avize, 

Oger og Cramant. Initial er laget av yngre årganger og vinstokker beliggende i den nedre delen av 

skråningene, mens V.O. er laget av eldre årganger og vinstokker beliggende høyere opp i 

skråningen. 

Hans Rosè er ren, intens mineralsk fra to forskjellige årganger, innblandet en liten andel Pinot Noir fra 

Ambonnay.  

Høsten 2010 kunngjorde Anselme at han ville gi ut en samling av seks lieu-dit (enkeltvinmarks) viner.  Hver 

vin skal være det definitive uttrykket av hver enkel Champagne landsby.  

Ett godt mål for hva Anselme har oppnådd må være at i 1994, i sin årlige kåring, kunngjorde Gault-Millau at 

Anselme Selosse fikk tildelt alle prisene for Frankrike beste vinprodusent i alle kategorier. Utmerkelser som 

dette har bidratt til hans rykte som kanskje Frankrikes mest originale vinprodusent. 

 


