
Den kvindelige ildsjæl Marjorie Gallet lavede 
i 2001, som 23- årig, sin første årgang Roc des 
Anges og er i dag at finde i den vinøse super-
liga i Roussillon. Hun voksede op midt mellem 
vinmarkerne i Côte-Rôtie og Condrieu, men 
hun er ikke ud af en vinfamilie. Passionen for 
vin fik hun fra forældrene, der var store vi-
nelskere, og hun forfulgte i en tidlig alder sin 
drøm om at lave vin.  
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Hun startede sin uddannelse på landbrugs-
skolen i Montpellier, hvor hun også mødte sin 
nuværende mand og partner i vinhuset Stép-
hane Gallet (Se også Terres de Fagayra). Når 
skolen var ovre, brugte de weekenderne på at 
køre rundt til de små vinbønder i Roussillon 
og smage deres vej frem, blandt mange af de 
overraskende gode producenter.  Da studier-
ne var afsluttet flyttede de begge til Roussil-
lon, og Marjorie arbejdede nogle måneder hos 
Gerard Gauby. Her lærte hun med egne ord 
ikke at lave vin, men en helt ny vinfilosofi som 
man ikke kunne lære på en landbrugsskole. 
Stéphane blev kort efter teknisk chef hos et 
af de berømte vinhuse i Maury, mens Marjorie 
kiggede sig om efter egnet terroir til sit eget 
vinhus. 

Her faldt hun over nogle parceller der minde-
de hende om Côte-Rôtie. En jordbund af sort 
skifer, med et gennemløbende bånd af ly-
sende hvid kvarts. Stedet var kendt som ”Roc 
Blanc”. Det var her, og med afsæt i netop det 
navn at Marjorie grundlagde Domaine Le Roc 
des Anges i Tautavel i 2001. 

Stéphane kom i 2008 til at arbejde fuld tid 
side om side med Marjorie, og deres fælles 
passion for at lade naturen tale gennem deres 
vine, førte til at de omlagde hele produkti-
onen til biodynamisk dyrkning. Samme år 
fandt Stéphane nogle gode parceller i Maury, 
og grundlagde deres sideløbende projekt 
med søde vine fra Maury ”Terres de Fagayra”.  

I 2014 byggede de et nyt vinhus og hjem, i 
Latour-de-France, ganske kort fra deres op-
rindelige vinhus i Montner, som de solgte til 
Tom Lubbe – Matassa. Det nye vinhus med de 
markante firkantede profiler danner nu ram-
men om både Domaine Le Roc des Anges og 
Terres de Fagayra, samt familiens egen hyg-
gelige bolig.
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