2015 BOURGOGNE ROUGE
FAKTA
Rødvin
Land: Frankrig
Område: Bourgogne
Drue(r): 100% Pinot Noir
Lagring: 4-6 mdr. på træfade (228 l., 1-4 år
gamle)
Alkohol: 13.5%
Skruelåg: Nej
Varenummer: 03600111535
Anbefales til:

Méo-Camuzet
Distriktet
I de fleste tilfælde er navnet ”Bourgogne” nok til at tænde julelys i enhver vinelskers øjne, og vinene fra dette
enestående østfranske vindistrikt er derfor tilbedte af mange vinentusiaster fra hele verden. Efterspørgslen på disse
unikke hvid- og rødvine har altid været betydelig, men de senere år har den foretaget en sand opstigning, og det har
priserne dermed desværre også.
Historisk og administrativt set omfatter Bourgogne distrikterne (fra nord til syd) Chablis, Côte de Nuits, Côte de
Beaune, Côte Chalonnaise, Mâconnais og... Beaujolais - selv om de fleste nok betragter disse Gamay-baserede
rødvine som et kapitel for sig selv. Mens AOC/AOP Bourgogne dækker hele området, indførte man i 2017 flere
afgrænsede "regionale" AOC/AOP-appellationer som fx Bourgogne Côte d'Or, Bourgogne Côtes d'Auxerre og
Bourgogne Côte Chalonnaise. Her får man en mere præcis oprindelse for vinene og kan forvente mere egnstypicitet.
Producenten
Domaine Méo-Camuzet er en af de mest berømte producenter i Bourgogne. Det blev grundlagt i begyndelsen af 1900tallet af Etienne Camuzet - vinbonde i Vosne-Romanée og repræsentant for Côte-d'Or i det franske deputeretkammer.
Han samlede de fleste af de berømte parceller, som ejendommen den dag i dag stadig består af, foruden ved at være
den sidste ejer af slottet Clos de Vougeot, inden han solgte det til vinbroderskabet Confrérie du Tastevin. Parcellerne
(i alt 2,9 ha.) på Clos de Vougeot, som Méo-Camuzet råder over, er blandt de absolut bedste på denne kendte Grand
Cru-mark.
Datteren, Maria Noirot, arvede vinmarkerne efter sin far, men da hun var barnløs ved sin død i 1959, testamenterede
hun ejendommen til sit nærmeste familiemedlem, Jean Méo, som dengang var medlem af præsident de Gaulles stab.
Maria Noirots ønske var, at alt skulle fortsætte som før, og Jean Méo fastholdt derfor ansættelsen af de såkaldte
'métayers', markarbejdere og vinbønder, til at bestyre domainet. Som løn for deres indsats fik de halvdelen af høsten,
ganske som det ofte har været skik i Bourgogne. En af disse 'métayers' var i øvrigt den legendariske vinmager, Henri
Jayer, som var personen bag det ambitiøse mål: Vinene fra Méo-Camuzet skulle samle struktur, finesse, koncentration
og charme.
I 1985 begyndte man at sælge vinene fra Méo-Camuzet direkte fra ejendommen, og fra 1988 overtog Jean Méo også
ansvaret for markerne, efterhånden som nogle af disse 'métayers' gik på pension. Siden 1989 har ledelsen været i
hænderne på Jean Méos søn, Jean-Nicolas Méo, godt hjulpet af Christian Faurois, som selv har været 'métayer' på
stedet. De har sammen fastholdt og udbygget de ambitiøse mål for Domaine Méo-Camuzet, således at dets vine stadig
rangerer blandt de absolut bedste og mest respekterede i Bourgogne.
Produktet
Pinot Noir-druerne til Méo-Camuzets Bourgogne Rouge hentes på 1 ha. vinmarker, dels på parcellen ”La Croix
Blanche” i Vosne Romanée og dels fra yngre vinstokke på marken ”Les Astrots” i Flagey. Desuden supplerer man i
nogle årgange med druer man henter fra faste leverandører i Marsannay, Fixin, Morey, Vosne Romanée og Nuits St
Georges. Vinen får sammen vinificering som ejendommens store vine, dog er den holdt i en lettere stil, bl.a. ved et
kortere ophold på et til fire år gamle træfade.
Den har en fantastisk, typisk karakter af Pinot Noir fra det nordlige Bourgogne. I sin ungdom er den ofte en smule
lukket, men efter et par år på flaske udvikler den sig flot. Den viser en god koncentration og meget charmerende,
kødfulde nuancer af røde frugter. Eftersmagen er flot afrundet med god frugtsødme. En meget vellavet vin, langt over
niveauet for en ”almindelig” Bourgogne.

