Nyhedsbrev
- februar 2014 Domaine
de la Combe Darroux.

Velkommen,- Bienvenue .......på Domaine de la Combe Darroux......og de sidste nyheder fra vores vingård, Julienas og omegn. Lad mig først og fremmest
præsentere jer for vores re-lookede etiketter, som I fanger med øjet ovenover. Der er ikke
sket de store forandringer-vi kan lide det traditionelle-men tiderne og moden skifter også i
denne branche. Kulørerne er de samme som tidligere, teksten er blevet reorganiseret, og
kvaliteten af papiret ændret. Altså når I modtager årgang 2013 vil ikke blot vinen være en ny
årgang med også lidt udseenet. Kvaliteten af vinene finder I som sædvanlig !

I år har vinteren været utrolig mild i Beaujolais og Julienas. Vi har siden sidst i november
beskåret alle marker og det har været en periode, hvor dagene har været grå, fugtige og ofte
kedelige. Et langt og absolut nødvendigt arbejde, hvor vi skal igennem alle jordlodder. Disse
har alle ”et personligt navn”, som bl. a. lyder : ”Ved poplerne, Rizieres, Les Marmets, bag
Pascals forældre, Les Avenets, bag den fede dame, Les Bucherats, Les Janroux......af praktiske
grunde er det nødvendigt, når der findes over 20 forskellige parceller.

Altså, som I kan forstå, får vi ja så rigeligt med frisk luft, og brugt kroppens muskler i høj
grad. Vi er nu på det allersidste mht. dette krævende vinterarbejde. Det sidste i denne lange
periode er hos os at bukke/bøje hvidvinen : Chardonnay og Viognier og fastsætte grenen på
tråden,- men tænk sig, nu nejer de for os ...."sikken dans" også i vidunderlig SOL....

Beretningerne fra Domaine de la Combe Darroux har i de sidste måneder ofte været ude fra
naturen. Nu er vi gået i kælderen.....og begynder forberedelserne til "Mis en bouteille" af
årgang 2013...her er det :
Julienas Cuvee Prestige - Vieilles Vignes 2013, som I kan dufte.....

Årgang 2013 er kraftigere end sidste års vin, har dybere farve, mere krop og tanin....vi flasker
den i uge 12,- hvorefter vi igen, lykkelige, har kælderen fuld af gode dråber.
Nyt interessant samarbejde er altid en glæde – vinene kan nu også nydes følgende steder :
Sevel Kro, Tyrstrup Kro, Junget Camping, Restaurant Knapp,
Carlsberg Byen –Café Elefanten.....

Domaine de la Combe Darroux, Anne Guignet- kommende arrangementer :
Vinsmagninger i Dk i uge 11 :
-Kluc Vinklub 8/3
-Sydjysk Vinselskab 9/3
-Sundstrup Borgerforening 11/3
-Arnum Kultur og Fritidscenter 12/3
Klik på, http://www.guignet.com/Vinsmagninger.html og se de enkelte smagninger og
arrangementer. ...og del gerne denne information videre.

Maj :
Invitation til rejse,- ”Vin, gastronomie og oplevelser i det franske fra 17-24/5-2014”
http://www.lonnirejser.dk/data/filer/Vin%202014.pdf

På www.guignet.com finder I alt aktuelt om vores verden og vingård-udlejning.

Engang i vinter bad jeg tilfældigt nogle af vore gode kunder skrive lidt om deres forhold til
vore vine...
Se her, hvad der kom ud af det.....
Jeg vender i mine tanker
hele tiden tilbage til
menneskene bag Domaine
de la Combe Darroux.
Vi har fulgt Anne og Pascal i
mange år og lært, at det at
være vinbonde er ikke blot
et meget anstrengende og
krævende arbejde, det er en
passion, en livsstil.
Det er et arbejde med
naturen. Det kræver pleje og
omhu, det kræver dage,
uger, måneder med trivelt
arbejde.
Det kræver indlevelse,
erfaring og klogskab, for af
og til opfører naturen sig
særdeles uhensigtsmæssigt.
Det kræver en uendelig
tålmodighed, at man kun ser
resultatet af sine
anstrengelser een gang om
året.
Anne og Pascal er meget
passionerede, og derfor
lykkes det for dem hvert år
at fremstille fremragende
vine, som vi med stor glæde
formidler til vores kunder.
Søs og Klaus-Ulrik
Christiansen
KLUC vinklub

Når du besøger Anne &
Pascal i Julienas, får du
lejlighed til at smage
Beaujolais-området bedste
cru vine. Velsmagende og
delikate, god fylde, god
balance og masser af
behagelig frugt. Samtidig
får du hele historien om
vinen fortalt, på dansk,
med vinbondens egne
erfaringer som basis for
vin-produktionen. og du får
lejlighed til at smage hele
programmet fra behagelige
hvidvine og fyldige rødvine
og velsmagende - alle
produceret på de lokale
druer.
Birger Wolf
Guide hos Gislev Rejser

jeg tænker altid på sommer,
ferie og terrassen når jeg
drikker en afkølet Juliénas i
den blæsende og kolde
vinterkulde i Helsingør...

Peter Odel, lektor

Vi glæder os til nye bekendtskaber og interesser for gode vine....men tænker ofte og husker
på–de enorme oplevelser, som vores job med vinen frembringer!!
Vi går med raske skridt,- foråret i møde,
Venlig hilsen
Anne & Pascal Guignet
Domaine de la Combe
Darroux

69840 Juliénas
www.guignet.com

