Nyhedsbrev - juni - 2012.

sommerhilsen –

fra la Combe Darroux.

I går var det årets længste dag - altså midsommer - og alligevel var det næsten første gang, vi sad ude og spiste. Men
det var ualmindeligt skønt. Vi trænger til disse lange sommeraftener med rigtig god varme efter megen sol dagen lang.
Vi trænger - men vinbuskene og vinklaserne trænger mere. Derfor lidt om vejret og vinen: Vinteren var lang og med
hård frost i februar. Vi havde et kort tidligt forår og har siden haft ustadigt vejr med lidt sol, vind og nogen regn. Vinen
har haft svært ved at komme rigtig i gang. Naturligvis gror vinplanterne meget, når væde og sol skifter - det kræver stort
manuelt arbejde med klipning, ukrudts bekæmpelse, vedligehold af grøfter mm. I Beaujolais vil vi nu gerne have rigtig
meget sol - sol - sol. Vi har hørt fra DK, at meldingerne fra jer lyder samstemmende - sommerferien står jo for døren for
mange af jer. På nuværende tidspunkt ser vore prognoser for vinen 2012 sådan ud: Vi forventer et kvantummæssigt
mindre år. Årsagen har været frost i februar og den sene og langsomme blomstring og derfor et meget senere
høsttidspunkt end vanligt: Måske i slutningen af september. Men sol - sol - sol vil kunne ændre meget
og den
kommer jo altid. Vi har i dag flasket den sidste mængde vin fra 2011: Den får stadig prædikatet super lækker !!
Håber I nyder denne helt fortræffelige årgang.
Vi husker fra Danmark at en af årets folkefester kan være St. Hansaften med afbrændig af bål og heks og båltaler og
pølser og måske lidt øl og vin. I Frankrig hedder midsommerfesten ”Feu de Saint Jean” og holdes omkring d. 24. juni
med bål men uden heks. Det er ikke så udbredt en skik, som i Danmark.
I år har vi tæt kontakt til Danmark lige i denne tid: Jonas (16 år) er fra sit gymnasium i praktik i Danmark i Skov- og
Naturstyrelsen - Vadehavet og bor i Arnum hos morforældre. Vi følger derfor naturens gang lidt tydeligt i DK og får
dejlige meldinger fra jeres skønne naturområder med Vade og Vesterhavet, Limfjorden, Lindet og Draved skove,
odderpassager, hedehøg osv. Vore EU landeforbindelser har gjort dette muligt og Jonas er i stand til at forstå
tilstrækkeligt dansk til dette praktikophold på en varighed af 5 uger.
Og når nu vore to landes fodboldlandshold ikke kom ret langt i EM turneringen, så er det jo godt at Touren snart starter
og en af etaperne har start i Macon !!. Det optager os lidt her i Frankrig - tre ”drenge” i huset, der alle selv er godt
cyklende - og fra på lørdag går det løs.
VinAvisen bringer hver uge et portræt af en dansker, som har gjort sig bemærket i den danske vinbranche – i uge 25 var
det et portræt af mig (hvis nogen er interesseret).
Derfor bliver dette nyhedsbrev et brev med nogle links til ovenomtalte emner og generelle links til området:
VinAvisen :

http://www.vinavisen.dk/sider/Nyheder_2012-25

Tour de France :

http://www.letour.fr/2012/TDF/COURSE/us/1000/etape_par_etape.html

Vinfest/weekend i Julienas « les Julienales » http://julienales.pagesperso-orange.fr/
Destination Beaujolais :

http://www.beaujolaisvignoble.com

- og så selvfølgelig også et link til vores egen hjemmeside som bliver jævnligt opdateret: : www.guignet.com
Vi lever i en utrolig international og hurtig informerende IT-.tid - værsgo med disse adresser.
Jeg vender lige tilbage til hovedsagen: Vinen. Vi plejer og passer stadig vore mange vinbuske med brug af
århundredgamle traditioner, vor nuværende viden og vore ”bare næver” - denne kombination giver vort særkende. God
vinsommer - vore lette røde og hvide vine vil klæde en dansk sommeraften på terrassen eller i naturen.

Rigtig god sommer i Danmark !

Domaine de la Combe Darroux

- Anne & Pascal Guignet-

www.guignet.com

