Nyhedsbrev - oktober 2012 - høst og efterårshilsen – la Combe Darroux.
I skulle bare lige se efterårets farvepragt henover vinmarkerne !!

- og så kommer jeg til at tænke på efterårssange : ”trasker langs et brombærhegn” - ”frugten er
plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs” - - - - - - Høsten her er i
hus - de store kar i cuvage lyder som ”en stille høstlig brusen” - snart klukker de ikke mere - de
første kar er forseglet og det korte hektiske høstliv overgår nu til ro og lagring. Cuvée Prestige
kommer i disse dage i egefadene og lagringen her i den 200 år gamle kælder er et sikkert vinterhi.
Årgang 2012 tegner godt - sukkerindholdet i druerne var fint - høsten kort og det var mængden af
druer årsag til: Altså en lille høst. Det europæiske vejr : hård frost i februar og ret ustadigt vejr i
forsommeren var ikke ideelt for vinmarkerne - blomstringen blev forstyrret af frost og regn - og det
har betydning for kvantitet - men heldigvis uden betydning for kvalitet.

Hen over månederne august – september og oktober har vi haft mange besøgende fra Danmark - på
en eller anden måde må vi have udviklet et lille koncept: besøg og forklaringer i cuvage, besøg og
forklaringer i en vinmark og herefter samling i vor cave (som i et dansk forsamlingshus med lange
borde og bænke) med en skinke - paté - pølse og oste tallerken med vore forskellige vine serveret
med små historier fra vor hverdag som ”viticulteurs”.

Her er det en utrolig fordel, at vi begge taler dansk og derfor kan besvare det utal af spørgsmål,
som naturligt kommer, når den besøgende ”sidder” lige midt i vineriet. Det er spændende og
udfordrende ! - og når der så kommer en bus med 50 besøgende midt på dagen, samtidig med at vi
bespiser høstfolkene (30 unge og ældre) - ja så har vi i køkkenet travlt. Men med god vilje og godt
humør hos de besøgende og os, så klarer vi også det. I en af de besøgende danske busser var der et
lille sangkor blandt de rejsende. De fremførte sent på besøget en lille fornøjelig sang, som jeg har
døbt en ”Nydevise”. Teksten følger her og kan måske anvendes i anden sammenhæng:

”Nydevise”

En af sangerne sagde efterfølgende om den lyd det giver, når man trækker en korkprop op af en
flaske, at det er en ”sol node” - lyder det ikke dejligt og hvor den er på nodeskalaen
(tonerækken), må vinen vel afgøre; eller måske trækkraften og dermed forventningen om flaskens
indhold !
Vores web eller hjemmeside er under omforandring for tiden - det betyder, at der kan være
uregelmæssigheder. Vi håber på snarlig ibrugtagning af ny, hvor hovedinformation stadig vil være
vort hovedsigte: Vinen - den røde såvel som den hvide - men hvor der også vil være lidt nyt
omkring turisme og Annes blog (må gerne bruges). Under det sidste har jeg tænkt mig meget
forskelligt, bl.a. måske opskrifter på de ( høst)retter, som mange har efterspurgt (mon jeg kan skrive
disse opskrifter ned? - det er jo bare noget, jeg gør!). http://anne.guignet.com/#home

Årgang 2011 – ja årgangen, som man som vinbonde kun kan holde meget af. Der var kvantitet og
en fantastisk kvalitet. Som vinbonde, er det jo som i hvilket som helst andet job, hvor man lever af
det, man producerer : den første forudsætning er grundmaterialet ! –Og derfor er det aldeles
”spændende” at dyrke vin i Frankrig : årstiderne og vejrliget år fra år er aldrig ens og derved opnår
vi de meget forskellig artede vine. Nyd den !
Og så for cykelentusiasterne: Søndag d.11. nov. 2012 står Juliénas ”på den anden ende”: les
Cimes løber af stabelen. 25 – 37 eller 48 km på VVT (mountainbike) i vor pragtfulde natur.
www.cimesdejulienas.com Her kan du få alle oplysninger.

Vor egen hjemmeside lyder fortsat: www.guignet.com
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