Chambolle Musigny Les Cras
LANSERAS I TSE DEN 2 FEBRUARI Centralt i Côte de Nuits hittar man appellationen
Chambolle Musigny. Producenten Domaine Antonin Guyon levererar ett väldigt vackert
exempel på allt vad detta område har att erbjuda i stil och kvalitet på vinet.

TYP:

Rött vin

PRODUCENT:

Domaine Guyon

LAND:

Frankrike

URSPRUNG:

Bourgogne

ÅRGÅNG:

2018

ALKOHOLHALT:

14 %

STORLEK:

750 ml

ARTIKELNR:

95454

DRUVA:

Pinot Noir (100%)

PASSAR TILL:

Fågel, Griskött, Kalv, Kyckling,
Lamm, Ljust kött

MÄRKNING:

Eko

ANTAL PER KOLLI:

12 flaskor

SOCKERHALT:

599 kr

Karaktär

Om producenten

Medeldjup rubinröd färg med en härlig näsa full av viol,
parfym och röda körsbär. Vinet är elegant och delikat med
silkeslena tanniner. En underbar längd i avslutet. Njut nu
eller spara i upp till 10-15 år.

Med huvudkontoret i Dijon och vinkällarna i Savigny-lesBeaune och Aloxe-Corton har Domaine Guyon en bra
översikt över åtminstone de norra delarna av Bourgogne. Det
är också i det här området vi hittar merparten av
producentens nära 50 hektar vingårdar, i huvudsak
bestående av Premier Cru- och Grand Cru-lägen. GevreyChambertin, Chambolle-Musigny, Corton, Aloxe-Corton,
Pernand-Vergelesses och Puligny-Montrachet…det mesta
finns i portföljen. I Sverige kanske firman ändå gjort sig mest
känd som en pålitlig leverantör av det prisvärda Bourgogne
Hautes Côtes de Nuits även kallat Les Dames de Vergy.
Med gammelfranska mått mätt är Domaine Guyon ett relativt
ungt hus. Det var först på 1960-talet som Antonin Guyon
började köpa på sig mark och hans mycket ambitiösa projekt
växlade upp ytterligare ett snäpp när sonen Dominique kom
in i verksamheten runt 1970. Idag är Domaine Guyon ett
välskött och respekterat Bourgogne-hus och vi är glada att
ha fått förtroendet att representera dem här i Sverige.

Passar till
Anrätta en anka eller varför inte en fasan och upplev magin
som detta vin har att erbjuda i kombination med mat. Rôti de
Veau är också en klassisk rätt som gör sig väldigt fint i
sällskap med vinet.

Vinifikation
Odlingsområdet har en jordmån som mestadels består av
kalksten och lera. Druvorna skördas för hand och tas från
vinrankor som i genomsnitt har uppnått 50 års ålder.
Jäsningen sker i öppna fat med regelbunden “punching
down”. Vinet lagras därefter 16 månader på ekfat (25% nya
ekfat).
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