2010 Chateau les Grands Chenes, 3/4 ltr.
Bernard Magrez, Cru Bourgeois

Château les Grandes Chênes ligger i den
1390 ha store kommune, Saint Christoly
du Médoc, ved byan af samme navn, ca.
20 kilometer nordvest for Pauillac.
I tidligere tider var byen mest kendt for
sin havn, der gjorde den til et centrum
for handel for bare et par hundrede år
siden.
I dag er byens berettigelse næsten
udelukkende at lægge navn til de
vinmarker, der omgiver den, hvoraf
størstedelen af vinen er af en meget
varierende kvalitet.
Et af de bedste slotte er Les Grandes
Chênes, der i dag ejes af den meget
ambitiøse Bernard Magrez.
Det 500 år gamle slot er omgivet af 20
ha jord, hvoraf de 12 ha er vinmarker
med 30 år gamle vinstokke af de
klassiske Bordeauxsorter.

Land
Frankrig
Område
Bordeaux
Underområde
Médoc
Leverandør
Bernard Magrez
Type/Farve
Rødvin
Smagekommentarer
Duften har toner af
koriander, tobak
brombær og mørk
chokolade. Smagen er
afrundet og elegant med
en flot balance.
Vinifikation
Traditionel vinificering
med gæring og
efterfølgende 18
måneders lagring på nye
egetræsfade.
Serveringsforslag
Mørkt kød
Oste - milde
Drue
50% Merlot
45% Cabernet
Sauvignon
5% Cabernet Franc
Proptype
Kork
Dyrkning
Traditionel
Alkohol
13,50%

la chapelle de calon

St. Estèphe, fra 3.Cru Classé

Calon hører til de bedste vine fra Médoc og var
engang ejet af “Vinens konge” markis de Ségur.
Han skal have sagt, at han laver sin vin på Lafite og
Latour. “Men mit hjerte tilhører Calon”. Et hjerte har
prydet etiketten på førstevinen lige siden.
Denise CapbernGasqueton ledede
slottet alene gennem
15 år assisteret af
børn og børnebørn.
Hun døde i september
2011.
Etiketten på førstevinen prydes af
hjerte -markis de
Ségur mente, at ”mit
hjerte tilhører Calon”,
selvom han tjente
sien penge på Lafite
og Latour.

Monseigneur de Calon var biskop i Poitiers 1157 og opbyggede et stort domæne, som omfattede det senere
Calon-Ségur. Derfor var det et allerede anerkendt
domæne, som Nicolas-Alexandre de Ségur, “Prince des
Vignes”, overtog primo 1700. Det forblev i familien eje
de følgende generationer, men i 1855 -hvor det blev
etableret som 3.Cru- var det ejet af familien Lestapis,
som ejede en lang række slotte i Médoc.
I 1894 blev det overtaget af familien Gasqueton,
som ejede det indtil 2011, hvor Denise Capbern-Gasqueton
døde, mæt af dage i den meget respektable alder af
87 år. Han afløste iøvrigt sin mor som leder i 1995 -så
kvindelige ledere er ikke noget nyt i Bordeaux!
Året efter blev slottet overtaget af Suravenir, et
selskab i Credit Mutuel gruppen for 170 millioner € (knap
1,3 milliarder kr).

Ejer: Suravenir Assurances
Areal: 53 hkt på dybt grus nær floden.
Druer: 50% Cabernet Sauvignon, 10%
Cabernet Franc, 35% Merlot, 5% Petit
Verdot. Alder i
snit 40 år. Udbytte i snit 35 hl/hkt.
Teknik: Lang gæring, lagring 18 måneder
i eg, 50% nye fade til 1.vinen.

Slottet er i fineste form, bl.a. takket være Vincent
Millet, der er daglig leder og kom til Calon i 2006 fra
1.Cru Ch. Margaux. Parker giver 92-94p/1++ til førstevinen
i netop 2011 -mere end endog Cos d’Estournel, og
Chapelle har fået bl.a. ***** af Vinavisen.
Calon er et af Médoc’s fineste navne, med et stort
ry gennem mere end 100 år. Slottet har konstant leveret
vin i top, modsat f.eks. Cos d’Estournel, som har haft
flere op- og nedture.
På ejendommen ligger et gammelt kapel fra Calon’s dage, som har
lagt navn til denne vin. Chapelle laves af yngre vinstokke samt en lidt
kortere gæring og mindre ny eg -vinen imponerer derfor også efter blot 3-4
år, selvom den vil leve i 10 år eller længere.
En vin med stor kraft og koncentration og en intens, indbydende
bouquet. En flot ledsager til f.eks. lam og okse.

ErikSørensenVin.dk
Erhverv@ErikSorensenVin.dk
Siden 1956 Danmarks førende leverandør
til erhvervsliv og private!

Château le Crock, Saint-Estèphe
Cru Bourgeois (Supérieur, 1932 og 2003)

I 1776 var le Crock placeret som nr 2 i Saint
Estèphe, og det undrede ingen. For det smukke
slot ligger mellem Cos d’Estournel og Montrose på
samme dybe grus tæt på floden. I dag leverer slottet
igen vin, som naboerne ikke vil skamme sig over!
Det smukke le Crock ligger perfekt på grusbanke over Gironde floden.

Slottet hed oprindelig Bastérot Ségur, men fik i 1830 navnet Crock.
Croc er gammelt fransk for en stang med en krog for enden. På
fransk blev det til spillet croc, på en”Crock” blev til crocket og
gelsk crocket -stamfader til cricket og
cricket -og endelig golf
såmænd også golf!
Det elegante slot blev opført 1815-30 af familien Merman, som
gav vinen et stort ry -vinen blev sat i 3.Cru og var prissat som Cos,
Calon og Lafon i klassifikationer fra 1830 til 1850. I 1855 blev slottet
delt -og mistede måske derfor sin chance for klassifikation (hvad
økonomisk bevidste vinelskere i dag græder tørre tårer over!).

Didier Cuvelier -her med sine børn- er den første Cuvelier, som leder
familiens slotte -måske derfor er vinene i topform i dag.

Ejer: Familien Cuvelier
Direktør:Didier Cuvelier
Vinmager: Isabelle Davin
Areal: 45 ha, heraf 32,5 med vin.
Jord: Dybt grus ved Cos og Marbuzet.
Drift: Sustainable uden insektgifte og
kunstgødning (semiorganisk).
Druer: 55% Cabernet-Sauvignon,
10% Cabernet-Franc, 30% Merlot, 5%
Petit-Verdot. Alder i snit: 35 år.
Malolaktisk gæring og lagring 100% i eg
(20-40% ny)
2.vin: La Croix Saint Estèphe, Ch. Fatin.
Andet: Årgang 2008 fik bl.a.
90p(JamesSuckling, 90p/Quarin,
89p/WineSpectator.
Følg link: www.chateaulecrock.fr

I 1903 solgte Merman til familien Cuvelier, der havde stort
vinhus i Nordfrankrig. Crock
gav dem lyst til mere -10 år
efter købte de Camensac, 5.Cru
(solgt i 1964) og i 1920 Moulin-Riche (Cru Exceptionel 1932)
og Léoville Poyferré, 2.Cru.
Familien Merman ejede le
Crock i 115 år. Familien Cuvelier har foreløbig været her i 111 år.
En sjælden kontinuitet i vore dage!
Slottet ligger på samme grusbanke som Cos d’Estournel og
ligger også ved siden af Montrose. Det forpligter til stor vin!
Vinen har altid haft godt ry, men ældre årgange kan være mere
respektindgydende end indbydende. Men for godt 30 år siden overtog en ung Didier Cuvelier personligt ledelsen af slottene -som den
første af ejerne!- og nu er le Crock igen begyndt at vise, hvorfor
vinen engang havde et lige så stort ry som naboerne...
Det smukke slot fik en kærlig hånd, og nye fade og tanke blev
indkøbt til kældrene. År for år fik vinen mere intensitet og stil...
”Ekstremt mørk farve; overdådig duft, dyb og interessant; solid
fylde i perfekt balance; lang og dvælende smag”. Vinen er flot efter
4-6 år, men vil udvikle sig 10-15 år eller længere. En god ledsager
til f.eks. boeuf bordelaise.

Siden 1956 Danmarks førende leverandør
til erhvervsliv og private!

Erhverv@ErikSorensenVin.dk

ErikSørensenVin.dk

TERRE DE LION
saint julien (AFT. PÅ SLOT)
2009 fik 90p/WineEnthuisiast.

Médoc er historisk det mest berømte område i
Bordeaux. Hjertet af Médoc er for mange kendere
Saint-Julien, hvor ikke mindre end 85% af området
ejes af en af den lille bys 11 klassificerede Crus.

il Léoville-Lascaes, byens mest

Porten til Léoville Lascases, det mest kendte af de tre slotte
på ”Léoville” eller ”Lionville”. Heraf navnet Terre de Lion, som
kommer fra naboslot.

I 1600-tallet blev området drænet af hollændere, og de første vinmarker
blev plantet på det slot, som senere fik navnet Léoville. Jorden overalt
i den lille kommune (809 indvånere i 2003) er dybt grus, som dræner
vinstokkene perfekt og sikrer god modning af druerne.
Saint Julien er delt mellem 5 slotte i 2.Cru -heraf tre
med Léoville som fornavn- 2 slotte i 3.Cru og 4 i 4.Cru,
som ejer mere end 85% af byens 900 hektar vin. Resten
-godt 130 hektar- er delt mellem 5-6 gode Bourgeois (plus
et par små parceller under 1 hektar).

”Passerende på denne vin. Du kommer nu til SAINT JULIEN.
HILS!” Her kræves resekt. Gammelt skilt, formentlig fra
1930erne...
Ejer: Familien Meffre.
Ønolog: Denis Dubourdieu.
Areal: 95 hkt. på dybt grus nær
floden.
Druer: 67% Cabernet-Sauvignon, 6%
Cabernet-Franc, 27% Merlot.
Teknik: lang gæring, lagring i
eg, til dels ny.
Vinhus: Sælgs af BCV, lille vinhus ejet af familien d’Alton, en
af ejerne af Léoville Lascases.

Léoville er med Lafite og Latour blandt de ældste
domæner i Médoc, plantet med vin i 1638. Ejer Moytié
gav den navnet Mont-Moytié. Et oldebarn giftede sig
med Alexandre de Gascq, som gjorde ejendommen til
den måske største i Médoc og gav den navnet “Lionville”
(“Léoville”).
I løbet af 1700- og 1800-tallet blev Léoville ved arv og
frasalg delt i tre dele. Det vigtigste og største af slottene
bærer navnet Léoville-Lascases, som ejes af familierne
Delon (broder) og d’Alton (søster).

Terre de Lion eller ”Løvens Jord” er en klassisk
Saint-Julien. Den kommer fra den fine ejendom du Glana, som ligger
mellem Beychevelle og Léoville-domænerne på hovedvejen mellem
Bordeaux og Pauillac. Vinen tappes på slottet for BCV, et lille firma
ejet af Yorick d’Alton, søn af Geneviève d’Alton, som med sin broder
ejer bl.a. Léoville Lascases.
”Dyb farve, intens, men endnu ung aroma; god fylde, masser af
race. Vinen imponerer nu, men kan også gemmes 3-5 år og vil leve
10-12 år.”

Gastronomisk: nydes i dag til ret kraftige retter, gerne lam eller okse.
Egnet til mere forfinede retter, når vinen er et par år ældre. -eller nyd
den til kraftige retter”.

Siden 1956 Danmarks førende leverandør
til erhvervsliv og private!
Erhverv@ErikSorensenVin.dk

ErikSørensenVin.dk

Château Lamothe Bergeron, Haut-Médoc
Cru Bourgeois (Supérieur, classement de 2003)

En konsistent attraktiv vin, i reglen blandt de bedste i kommunen
-og der kan være hård konkurrence her. Vinene har en friskhed samt
masser af karakter, med medium til medium kraftig vægt og også
righed”¨
-Clive Coates MW i “Wines of Bordeaux” (2004).
Denne vin er så tæt på perfekt Bordeaux, som man kan forestille sig -den forener St.Julien’s klasse med Pomerol’s blødhed - smukt eksempel på moderne Bordeaux!

Morel’s vingård ligger i Emeringes oppe bag Fleurie.
Lamothe Bergeron står flottere end nogensinde i dag.

“En oplevelse i glasset”

ErikSørensenVin.dk

Ejer: Cognac Hardy og Mounié
Direktør: Laurent Méry
Konsulent: Hubert de Boüard
Areal: 67 hkt på dybt grus.
Druer: Cabernet-Sauvignon (48%),
Cabernet-Franc (5%), Merlot (47%).
Alder i snit: 25 år.
Lagring: 16-21 måneder i eg (25% ny)
2.vin: Ch. Romefort (50% af høsten)
web: lamothebergeron.fr
Besøg: (33) 556 58 94 77

Siden 1956 Danmarks førende leverandør
til erhvervsliv og private!
horeca@ErikSorensenVin.dk

Slottet har i mange år haft fint ry -god vin til en rimelig pris, ikke ulig andre
“Bourgeois” som Lanessan, Beaumont og La Rose-Trintaudon.
Slottet ligger på samme fine grus som Beychevelle, 4.Cru, i naboen St.Julien.
Under 100-års krigen blev Lamothe’s ejer holdt som gidsel
af du Guesclin. Løsesummen var ikke mindre end 10 årgange af
slottets vin!
I 1800-tallet var ejer Bergeron nok bedre kendt fra sit arbejde på Ducru-Beaucaillou, som siden blev 2.Cru. Men faktisk
boede han på Lamothe i naboen Cussac. Og det er da også dette
slot, som fik hans navn. Det elegante slot fra 1868 nedbrændte
delvis i 1957, men står i dag flottere end nogensinde.
I 1970erne blev slottet overtaget af vinhuset Mestrezat, som
drev slottet sammen med Grand-Puy Ducasse. Mange millioner
blev investeret i genplantning og nye kældre -som nu efter 30 år
giver gevinst i en meget flot vin, som fortjent blev klassificeret
som “Supérieur” i Bourgeois-klassifikationen i 2003.
I dag ejes slottet af Cognac-huset Hardy, som har set
bysbørnene Tesseron få stor succes med bl.a. Pontet-Canet -og
Hardy vil bestemt ikke så tilbage for naboerne! De har ansat et
”dream-team” ledet af Hubert de Boüard (fra bl.a. Angélus,
1.Grand Cru St.Émilion) til at skabe den bedste mulige vin. Første årgang var 2009, der fik bl.a. 89p/100 i Spectator.
Vinstokkene er blevet gamle, og udbyttet skæres ned, mens
kunstgødning og insektgifte langsomt skæres væk. I de nye kældre er der mere ny eg end før.
• Alle årgange siden 2009 har været i top... “Ekstrem mørk, meget rig; kraftig, men afrundet og meget flot” -herlig efter 5-6 år, men holdbar i 10-20 år, perfekt til f.eks. lam.

château fourcas loubaney

2010 Listrac Medoc, Cru Bourgeois (Supérieur)
****/Parker i “Bordeaux” (3. udgave, 1999). “På niveau med Cru Classé” -Duijker.
Årgang 2010 fik bl.a. 91p/VInTop10 og 88p/EkstraBladet.

Her er en af de store vine fra den bedste del af Médoc, måske den bedste vin til at bære det berømte
navn Fourcas.
“Vinen er blød, fløjlsagtig og rund med overdådig
frugt... På niveau med Cru Classé. Fourcas Loubaney udvælges med ekstrem omhu”,
skriver Duijker i “Bordeaux”.
Listrac ligger i hjertet af Médoc mellem Margaux og
St. Julien og er kendt for kraftig vin med masser af
karakter, som ofte fås til rimelig pris sammenlignet
med de bedre kendte naboer.
Den bedste del af Listrac er nok Fourcas-plateau’et,
som har dybt rent grus. Det er delt mellem flere
vingårde, alle med Fourcas som del af navnet.
Loubaney var oprindelig ganske lille, blot 4 hk.
Gennem årene blev naboer opkøbt, og vingården steg i både størrelse og ry. Ejes af M. Marret,
som også ejer bl.a. Champagne Lanson.
Vinen har et stort ry, som ses af klassifikationen i 2003, hvor den var en af relativt få “Bourgeois
Supérieur”. Mange vil -som Duijker og Parker- have
vinen op i 5. Cru.

Ejer: Divin S.A.
Leder: Philippe Marret
Klassifikation: Cru Bourgeois Supérieur (2003).
Areal: 48 hkt på grus.
Druer: 50% Merlot, 45% Cabernet-Sauvignon, 5% Petit-Verdot.
Teknik: lagring i små egefade, 50 % nye hvert år.
Andenvin: 20% sælges som FourcasLoubaney. Andenvin er Closerie de Fourcas- Loubaney. La
Bécade, Moulin de Laborde
hører også under vingården.
Særligt: familien Marret ejer bl.a. Champagne Lanson.

“Excellent. En af de allerbedste, om ikke den
bedste Listrac, men ses sjældent undtagen hos en
gruppe Bordeaux aficionados... Brugen af mindst
35% ny eg og minimal klaring giver en overraskende koncentreret, rig vin, der undgår den rustikke
hårdhed i meget Listrac. Klassifikation: Kvalitet som 5. Cru Médoc”
-Parker i “Bordeaux”.
● Årgang 2010 er en meget stor årgang,
især i Médoc. Det smages i vinen, som har
masser af kraft, og som vil belønne 5-10
år på flaske, selvom vinen faktisk imponerer allerede nu. Egnet til kraftige retter
inkl. dansk julemad. Servér ved ca. 18˚.

“Formentlig den bedste Listrac i
dag” -Clive Coates i “Bordeaux”
“På niveau med en Cru Classé”
-Hubrecht Duijker
****/Parker (4 af 5) i “Bordeaux”:
“Klassifikation: valitet som 5.Cru
Médoc”.

Siden 1956 Danmarks førende leverandør
til erhvervsliv og private!
Erhverv@ErikSorensenVin.dk

ErikSørensenVin.dk

www.chateau-arsac.com

CHATEAU D’ARSAC
CRU BOURGEOIS, AOC MARGAUX
Regarded as one of the oldest wine estates of the Medoc region, Château d’Arsac has a rich and eventful history that can be traced
th
th
back over nine hundred years. In the XII Century, the property belonged to noble Sires. Then, in the XVI Century, the domain was
acquired by Thomas de Montaigne, the brother of the famous philosopher, Michel de Montaigne. The arrival of the phylloxera crisis
th
at the turn of the XX Century and the slump in sales incited the proprietors to uproot the totality of the vines. So many vines were
removed that Château d’Arsac was practically abandoned in the mid 1930’s.
Château d’Arsac was acquired by Mr. Philippe Raoux in 1986. After 10 years of intense renovations and legal procedures, Château
d’Arsac has now rediscovered its wine-producing vocation as well as the AOC Margaux appellation. Châteaux d’Arsac is also known
by contemporary art enthusiasts for its Garden of the Sculptures and is regarded as one of the most modern and original châteaux
estates of the Medoc region.

Presentation of the Wine
Appellation:
Denomination:
Vineyard Area:
Soil / Terroir:
Grape Varietals:
Yield per hectare:
Vineyard’s average vine age:

Viticulture:

Vinification:
Maturation:

Fining:
Bottling:

Appellation Margaux Contrôlée (AOC)
Cru Bourgeois
54 hectares (133 acres)
Gravel and sand over a thin layer of clay
60% Cabernet Sauvignon / 40% Merlot
45 hl/ha
20 years

Bordeaux Double Guyot pruning with bud removal and vine
suckering. Manual leaf thinning and green harvesting on all
plots.
Fermentation for 3-4 weeks in thermo-regulated stainless
steel vats with pumping over.
Aging for 12 months in traditional Bordeaux oak barrels.
1/3 in new oak barrels, 1/3 in used 1 year old oak barrels
and the last 1/3 in used 2 year old oak barrels.
Fined with liquid egg albumen.
At Château d’Arsac, at the end of the maturation period.

Tasting Notes
Color:
Nose:
Taste:

Dark and intense with purple-egg plant highlights
Intense fresh black currant and black fruit aromas. On swirling, hints
of roasted vanilla and grilled toast marry superbly with red fruits.
Deep and frank impact. Suave and round, red fruit aromas are
reinforced by fine elegant oak. A long and savoury finish, with fine
hints of licorice.

Cellaring potential: 5 to 15 years

Awards
2010:
2009:
2008:

86-88 points (Robert Parker) - 92-94 points (Wine Enthousiast)
16/20 (Jancis Robinson) - 3* (Decanter) - 16/20 (Weinwisser)
87-89 points (Robert Parker) - 92-94 points (Wine Enthousiast)
16.5/20 (Jancis Robinson) - 91 (Jane Anson) - 17/20 (Weinwisser)
88-89 points (Robert Parker) - 3* Recommended (Decanter)

La Winery | Rond-Point des Vendangeurs, 33460 Arsac en Médoc - France
Ph : +33(0)5.56.39.71.75 / Fax : +33(0)5.56.39.03.67 / @ : contactexport@winery.fr

