Domaine de la Combe Darroux
Nyhedsbrev - påsken 2009.
Vinteren har vi lagt bag os - foråret er langt fremme. Vinbuskene står stadig i vinterdvale med
meget små knopper, men mælkebøtterne blomstrer, græsset gror, hvidtjørnen står med store
knopper, kirsebærtræerne blomstrer og tulipantræet står med store blomster og melder, at nu er det
forår og den lyse tid. Den første svale er set flyve hen over den grønne græsmark lige over la
Combe Darroux. Klipperiet i vinmarkerne er gået stille og roligt; var færdige omkring 1. marts og
det traditionelle ”nabogilde” i vinmarkerne er afholdt - I husker måske, at vi har tradition for
sammen med naboerne at få ”pølse i vin” stegt/kogt i det sidste store bål fra de afklippede grene i
vore marker i det område, som heder Rizières. Men i Frankrig har det været en rigtig snevinter skisportsstederne har haft godt skiføre og sneen ligger stadig der til brug i påskedagene.
Den første vin er ”flasket” og årgang 2008 er stadig lovende.
Påsken eller Pacques på fransk står for døren. Vore drenge er i år i deres skoler i den region af
landet, som først holder ferie. Det betyder, at deres påskeferie i år (14 dage) falder sammen med den
egentlige påske. Det franske samfund har ikke helt de samme helligdage / fridage som i Danmark,
men det er en af de højtider, hvor mange mennesker også her har flere sammenhængende fridage.
Vore gîter får i påsken danske lejere - 3 par fra det jydske har lejet sig ind for at nyde foråret her og
vi er lovet helt op til 22 grader på Palmesøndag.
Men tilbage til vinen - det er også den, vi er fælles om og som har givet anledning til disse
nyhedsbreve:
I Juliénas afholder vi hvert år en større vinfest. Det har i mange år været den sidste weekend i
november måned. Men som noget nyt er denne årlige større vinbegivenhed flyttet til dagene og
weekenden fredag d. 24. juli til søndag d. 26 juli - alt sammen for at kunne nyde sommerens varme.
Langt flere mennesker kan deltage lokalt og fra ind- og udland og vinen har nu været nogle
måneder på flaske og er begyndt at vise sit tydelige årgangssærkende.
Hvis I har lyst til at deltage og kan være i området, er det en fest med vinen som udgangspunkt og
hvor vinen er i centrum - så sæt kryds i kalenderen for dagene d. 24. - 26 juli i Juliénas.
- og så har vi arbejdet meget med En ny hjemmeside. Det er som så mange andre steder, når
noget har været brugt i en del år, så er det blevet ”slidt” og nyt skal til. Ikke fordi oplysningerne var
uaktuelle, men blot fordi de var ”godt brugt”. Med andre ord vi mente selv, at vi trængte til lidt
fornyelse. Og her er den så:

www.guignet.com
Prøv den - den skulle være vor nye præsentationsside. Hvis I har forslag til ændringer eller hvis I
mangler oplysninger, da meddel det til os.
-

og så ønsker vi alle en rigtig god påske og et godt forår.

Anne og Pascal Guignet
Domaine de la Combe Darroux

Juliénas fredag d. 3. april 2009.

