
I september 2018 købte den parisiske forret-
ningsmand Ivan Masonnat Loire koryfæet Jo 
Pithons 9 hektar store vinejendom i Anjou. 
Ivan Massonat har ikke sin passion for vin fra 
fremmed. Som partner i PAI, en af Europas 
største investeringsfonde, har han en mindre 
ejerandel i vinhusene Thibault Liger-Belair og 
Philippe Pacalet i Bourgogne. 

Udsigt fra Coteau de Treilles

 
Domaine Belargus
Anjou, Loire



o Pithon en af Loire dalens frontløbere igen-
nem flere årtier, stod med sin kone Isabelle 
for et af Anjous mest berømte vin fra Coteau 
de Treilles. Da de ingen naturlige arvtagere 
havde til deres berømte ejendom, bestemte 
dig sig for at afhænde ejendommen. Ivan og 
Jo mødtes i januar 2018 ved en vinmesse i 
Angers, og deres kemi var ideel. De delte den 
samme opfattelse af økologi og biodynamik, 
og selvfølgelig også definitionen af god vin. I 
løbet af de næste måneder blev de enige om 
en overdragelse af ejendommen, med det 
store ønske fra Ivan, at Jo Pithon i en årrække 
frem, stadig ville hjælpe til med at lave vinene 
i det nye Domaine Belargus. 

Pithon startede sit vinhus Pithon-Paillé tilba-
ge i 1978, og var en af Loire dalens første til at 
implementere økologiske principper i marken. 
Han var også frontløber indenfor tilblivelsen 
af tørre vine i Anjou, et område der tidligere 
primært var kendt for søde vine. Han anvend-
te kun naturlig gær, afstod fra den gængse 
chaptalisering og syrejustering i området. 
Tillige var han stor fortaler for den burgundi-
ske tilgang til at lave vin, hvor anvendelse af 
fadlagring, og vinificering af enkelte marker 
spiller en stor rolle. 

Pithons pièce-de-résistante var den berømte 
Coteau de Treilles, en stejl vinmark i Beau-
lieu-Sur-Layon, som var blevet efterladt efter 
2. verdenskrig. Alle vinmarker blev i efter-
krigsårene bearbejdet med traktor, men 
skråningen var for stejl til disse maskiner, og 
blev derfor negligeret. Gennem flere år købte 
Jo Pithon 70 parceller på denne skråning fra 
hele 25 ejere, hvilket gjorde ham til ene-ejer 
af dette historiske lieu-dit. Hele parcellen blev 
genplantet i 2000.

Blandt Jo Pithons andre markbesiddelser var 
der mindre parceller i Savennières, Quarts de 
Chaume og Coteaux du Layon. Udover de 9 
hektar fra Jo Pithon, har Ivan Masonnat tilkøbt 
yderligere 10 hektar velbeliggende marker  i 
Quarts de Chaume og Coteaux du Layon fra 
Domaine Laffourcade. 
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