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Velkommen,- Bienvenue .......på Domaine de la Combe Darroux......og de sidste nyheder fra vores vingård, Julienas og omegn. Lad mig tage jer med på en
dag fra vores ”Vin, Gastronomie og Oplevelser i det Franske”,- busturen tilrettelagt i
samarbejde med Lonni Rejser og F.C. Turist i Skive.....et fantastisk velorangiseret
program/vejr.
Tirsdag 20. maj 2014 :
”Godmorgen til jer alle sammen,- vi mødes udenfor bussen til dagens første punkt
morgenens skål : en lille dansk specialitet – nogen mener det er medicin til at komme igang
med dagen...andre, som jeg, (der er dog ikke mange) foretrækker vinen og venter....Er I alle
veludhvilede og igen klar til en dag fyldt med nye indtryk, og spændende oplevelser ? ..siger
jeg fra mit guidesæde forrest i bussen (altid en mærkelig fornemmelse at skulle sidde med
ryggen til, virker så underligt på mig ikke at kunne se dem, jeg taler med) ...Gæsterne
kommende fra hovedsagelig Sallingegnen,- men dog også både vest og syd Jylland alle er
oplagte og altid interesserede og ”sultne”.... I dag vil jeg vise jer ”mit Beaujolais” – Beaujolais
Ruten, fra syd til nord. Vi kører med N6 ned til Villefranche sur Saone, hvor vi fornemmer,
Beaujolais’ længde, idet vi ser hele landskabet på skråningerne mellem Saone dalen og
bjergtoppene bag Beaujolais. Vi kører direkte vest ind i bunden af vindistriktet Beaujolais.
Her møder vi de første smukke let bakkede skråninger, så grønne så øjet blændes.....
igennem appelation Beaujolais, Beaujolais Villages...byerne Saint Etienne des Ouillieres,
Saint Etienne la Varenne og når Odenas og vores første smagested Domaine Briante i Saint
Lager. Her smager vi cruerne Brouilly, Cote de Brouilly og Moulin a Vent. Gode vine og godt
sted. Vi snor os afsted og fortsætter op igennem cruene : Regnie, Morgon, Chiroubles,
Fleurie, Moulin a Vent, Chenas og Julienas.....vinen og stedet, hvor ”vi” hører hjemme. Vi står
af bussen ved Domaine de la Combe Darroux,- ser vingården, produktionen og gitene. I vores
kælder, i Janroux indtager vi udvalgte charcuterier, oste og gårdens vine.

Eftermiddagens besøg går til byen Julienas...smagsteder som turist kirken i Julienas, og ellers
afslapning og på egen hånd i byen. Lidt trætte og mættet af dagens oplevelser,- nydes der
kolde drikke og godt samvær på hotellets terrasse,- inden vi mødes festklædte til aftenens
gastronomiske restaurant oplevelse...i en lille charmerende bjergby Cenves. Alle menuer på
turen er specielt overvejede og udvalgt med henblik på oplevelser, nye retter og
spisevaner....den franske madkultur regerer ! På menuen denne aften stod...foie gras duo,
kalve brisler, lokale oste og assiette gourmande. Skeptiske for valget af kalve brisler,- men
hvor syntes alle at det var en lækkerbisken og utroligt spændende at smage.

Kropsmættet på alle måder...bliver vi vel ”fragtet” af chaufførerne hjem til vores
udgangspunkt Hotel des Vignes i Julienas........
Godnat til jer allesammen,- og tusinde tak for en meget vellykket dag...håber I alle har nydt
vores tur op igennem dette vidunderlige unike vinland ”Beau-jolie”......gæsterne stemmer i
med klapsalver.”....
Glad, veltilfreds og fyldt med store minder om denne vintur 2014....begiver jeg mig nu videre
med det daglige liv på gården og ser med umådelig glæde frem til næste års vintur 2015.
Det er ikke kun mig, der er glad,-det er vinen også. Markerne står og ”spejler” sig i solen, vinen gror og gror og årgang 2014 er allerede godt på vej. Vi skimter nu små hvide blomster
og der er et flot tiltag til et fint kvantum. Velvidende at vi er ca. 3 ½ måned før høst og at
vejrguderne ofte ikke synes som vi – kan der nå at ske mange ændringer.

I uge 11 var jeg på en meget vellykket vinsmagningsturné i Jylland : Kluc Vinklub, Sydjysk
Vinselskab, Arnum Kultur og Fritidscenter, og Sundstrup Borgerforening...se hvad Skive
Folkeblad skrev : http://www.guignet.com/pdf_filer/Anne%20Guignet%20Sundstrup.pdf

Årgang 2013 er de sidste måneder blevet fyldt på flaske og mange har allerede testet og
vurderet denne årgang. Vi er meget tilfredse –trods den sene høst ind i oktober- er det
blevet en meget fin vin. Lad os sammenligne den med en årgang 2010.

Domaine de la Combe Darroux : lørdag 31 maj 2014 – Dagen stod på organiseret ;
”Mountainbike, vandretur, picnic, flot vejr, smukke blomster, ny plukkede kirsebær og gode
vine”..........

...og i Jyllands Posten online forleden skrev Nils Lillelund, som så ofte gode linjer om vin :
http://www.jyllands-posten.dk/premium/indblik/ECE6604980/tag-med-jyllands-posten-pavinsmagning-i-hele-verden/

Kommende tiltag og smagninger i Danmark i uge 45 :
Nr Nissum Senior Højskole, Skive Folkeblad, Wøldiche Vine Skive.

Ønsker jer alle en god vinglad sommer, med gensyn enten her, i Dk eller i hvert fald i form af
vine fra Julienas.
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