Nyhedsbrev - juni 2013 Visitez le Beaujolais – Domaine la Combe Darroux.

Solen, lyset, varmegraderne- sådan lyder endelig meteoen. Nogle vil måske undre sig over ikke at
have hørt noget i lang tid...men vejret er alt afgørende for vinbonden, både ude i naturen og også
humør mæssigt –det hænger meget sammen. Derfor denne stilhed, men nu har solen strålet og
varmet i nogle dage, og her kommer nu forskellige ”vejrmeldinger” fra gården.
Da jeg var barn ved Limfjorden og ung i Sønderjylland, husker jeg at man kunne købe småkager som
rutebiler, jeg mindes sangen ”Hjulene på bussen drejer rundt rundt rundt”....., sommerskoleudflugter med bus. På nettet ser jeg at ovenstående stadig er aktuelt...

.....Bus -Aktuelt ja ! : .....Vin og Gourmetturen 2013 et samarbejde med Lonni Rejser, F.C Turist Skive
og Domaine de la Combe Darroux sådan lød og lyder teamet. Busturen var i år i uge 22 og i 2014
bliver det uge 21. Et program tilrettelagt af mig, hvor jeg samtidig er guide, kok og alt mulig mand
mm. på turen. En meget spændende, krævende og udfordrende uge for mit vedkommende.
Gæsterne bor på Hotel des Vignes i Julienas, hvor vi har indlogeret os for ugen. Hver dag er der
forskellige udflugtsmål som tager udgangspunkt i Beaujolais og omegn, kultur, natur, vin, franske
middage og spisevaner og mange andre ofte uforudselige ting og hændelser....fra turen i år kan jeg
bla. nævne i korte træk følgende :
Gæsterne mødes alle friske ved morgenbordet, hvorefter dagen starter ved bussen med en lille
morgenbitter...dog er der nogle stykker der ikke får : chaufføren selvfølgelig, og jeg, -da jeg mener at
jeg ikke er blevet ”gammel nok/voksen nok”, og vil hellere nyde vin,- til det endnu (måske næste år).
Så går den livlige syngende Limfjordsaccent ellers igang, -og stemningen, snakken, summen og
latteren falder derefter først til ro når gæsterne er gået i seng. På turen bevæger vi os som ”små
bier” der samler pollen rundt omkring i det milde, bløde, blomstrende Beaujolais, besøger Duboeuf
Museet, bjerget Solutre, Chateau Pierreclos, Vingården/Domænet la Combe Darroux, Hospice de
Beaune, Cave Patriarche, Lyon og Basilicque de Fouviere, -altsammen selvfølgelig på flere dage, hvor
der er tid til at nyde livet med mange forskellige stop af god vin og spændende gastronomie. Det er
krævende, -også at være chauffør; ad utallige snoede veje i området og ikke mindst i den gamle
bydel i Lyon,-specielt når der er mange ”chauffører”...men lader man dem udarbejde og fuldgøre
deres job, kan man være sikker på proffesionnel og suveræn kørsel, ligeledes hurtigt dækskift når
det er nødvendigt- altsammen i en behagelig rolig atmosfære.
Turen bringer klart fuldt udbytte i form af rig høst !!

Programmet for næste års ”Vin og Gourmettur 2014” ligger allerede på tegnebordet. Der kan
forventes nye initiativer såsom ”besøg i de 10 Cruer i Beaujolais”, nye restaurantbesøg og meget
andet som I måske har ønske om ? Forslag modtages gerne.
Jeg glæder mig til turen 2014, -til at Limfjordsaccenten vil være tilbagevendende,-og at der falder nye
modersmål til.
Venligst se programmet på www.lonnirejser.dk og www.fcturist-skive.dk
(2013 programmet er tilgængeligt og 2014 kommer)
og husk : www.guignet.com
-på gensyn !
............. livet/verdenen udenfor turen stod for mit vedkommende i stå, men i stå var/er det jo ikke !
I vores nære familie; som udover 2 chefer, består af 2 unge mænd : Jonas snart 18 og Louis på vej til
de 15 år. Disse tider betyder nye studier/skoleskift. Jonas bliver student nu og har efter mange
grundige overvejelser valgt ”vinens verden” –til stor undren, men enorm begejstring/glæde fra
forældrens side. Han tager en teknisk økologisk uddannelse på 2 år med halv skole (1 ½ t. herfra hvor
der er bo muligheder, når de er på skole) og halv mesterlære, hvor han har fundet plads på et
domæne i Cruen Moulin a Vent (hvor han så kan bo hjemme). Derefter er hans plan videre studier
med Natur Tekniker med speciale i sport...men lige nu en mundfuld af gangen. Louis starter på
gymnasie efter ferien. Han har valgt samme vej/gymnasie som storbror, et sted hvor Jonas i fuld
tilfredstillelse har tilbragt 3 år som kostelev. Dejligt når det er et sted, hvor man føler sig hjemme.
Nye valg, udsigter og beslutninger er ofte svær.... vi håber på at fremtiden bringer gode muligheder.
Årgang 2012 er et år der minder os meget om et traditionnelt år, hvad angår smag. Utroligt meget
frugt, lyst og behag. Det var og er en lille årgang hvad angår kvantum. Vi har vinen liggende i
kælderen på flaske og skal i uge 25 flaske sidste del af årgang 2012. Vi håber at kunne tilfredsstille
alle vores kunder, indtil vi forhåbentlig får en fuld høst af årgang 2013.......
...........tilbage til begyndelsen ”vejrudsigten” men nu den fysiske :
Forår havde vi 3 dg i slutningen af marts- også blev det vinter igen. ? Vi har haft varme på indtil for 3
dg siden, det er 3 mdr mere end normalt. Det har været gråt, koldt, trist, ærgeligt......og meget mere.
Vinen er ved solens, varmes hjælp endeligt begyndt rigtigt at gro. Den har stået 3 uger mindst uden
at der er sket en pind...så det er dejligt for vinbonden at se sine marker grønne og med ”liv” i. Det
bevirker selvfølgelig en meget sen høst. I øjeblikket snakker man om i slut. af september beg. af
oktober.....det vil så være en ”førster” for mit vedkommende.
Her fra mit skrivebord...hvor solen hiver efter mig, ønsker jeg mig /jer en ekstrem solrig og varm
sommer, som vil vare mindst i 4 mdr, eller jobmæssigt sagt anderledes,-indtil efter endt høst !

God sommer fra Julienas
Anne & Pascal Guignet
Domaine de la Combe Darroux

69840 Juliénas
www.guignet.com

