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Juni 2011
Kære venner af Château Gourran!
Sommeren er i fuldt sving og vi bruger alle sammen mere tid på
terassen. I varmen er det svært at nyde rødvinene ved den rigtige
temperatur (18-19ºC). Så nu er det tid til at finde de vine frem, som
skal i køleskab. Gourrans Clairet kommer virkelig til sin ret i den lune
sommeraften. Med sin fylde og syre kan den stå distancen overfor
grillet kød, krydderier og syrlige dressinger.
I ønskes nogle dejlige timer derude.
Omplantning
Hver gang vi planter om,
har vi en fin mulighed for
at ændre på marken. Vi
kan skifte druetype, skifte
orientering af rækkerne,
forbedre plantetætheden,
bedre dræningen og
optimere manøvreforhold
for maskinerne.

Nyplantning, niveaukorrektion og dræning.
De fleste af planterne på parcellerne 212/213/215 var over 40 år
gamle og udbyttet blev derfor for lavt.
Alle planter og strukturer er rykket op og brændt af for at undgå
træsygdomme. De 14 km ståltråd er kørt til omsmeltning. Vi har
benyttet anledningen til at flytte rundt på jorden ved at sænke den
øverste del af parcellen med et par meter og løftet den nederste del
med 3 meter. Nu bliver det lettere for maskinerne at manøvrere ved
enden af hver række.
På vores grund er der to kilder. De skal lægges i dræn, så planterne
ikke drukner og maskinerne ikke kører rundt i mudder.
Vi genplanter de ryddede parceller med et år gamle Cabernet
Sauvignon planter, som giver udbytte fra 2013.
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På baggrund af
jordbundsanalyse kan vi
tilføre f.eks kalk, hvis
nødvendigt.
De nye planter må gerne
vandes i deres vækstperiode. Men når
planterne skal levere
udbytte til vinene, er det
ikke længere tilladt at
kunstvande.
Første år klarer planterne
sig fint uden ståltråde. De
installeres til næste år.

Druer i vækst
Sommeren satte tidligt ind i
Bordeaux i år. Det giver en ny
udfordring. Først temperaturer
på op til 30 °C om
eftermiddagene i april. Det satte
tidligt gang i blomstringen og
den efterfølgende befrugtning
blev kick-startet næsten en
måned tidligere end normalt. Så
fulgte to måneders tørke, før
regnen og de lave temperaturer,
som er normale i juni måned.
Høsten bliver 3 uger tidligere
end normalt. Måske allerede i
sidste tredjedel af august for
Merlot.
Druerne er meget fint fordelt på klaserne. De er homogene i
størrelse og godt spredt, med luft mellem de enkelte bær. Mængden
af druer er
også høj.
Derfor skal vi
sikkert til at
lave en
omfattende
”grøn høst”,
hvor vi fjerner
overskuddet
af klaser.
Sådan bliver
de resterende
druer af en
endnu bedre
kvalitet.
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Svampesygdomme
En af de helt store
udfordringer i
vinproduktion er at undgå
svampeangreb. Samtidig
skal der behandles så lidt
som muligt. Der skulle
nødigt være
restmængder af
svampemidler i druerne.
Det vigtigste er at vi ikke
behandler tæt op til
høsten.
Der er to almindelige
typer angreb, meldug og
odium, som vi stræber
efter at undgå.
Meldug sætter sig på
blade og drueskaller og
gør skallerne mindre
stærke. Risikoen er at
druerne sprænger og
indholdet går tabt. Det er
især Merlot der er sårbar,
p.g.a. den tynde skal.
Men odium er værre. Her
går druerne ikke i stykker
men svampen sætter en
ubehagelig smag i
druekødet. Ønologens
mareridt.

Her kan Du købe de gode flasker
I dag sælger vi vore vine i disse Superbest butikker:










Aalborg, Skalborg Bakke
Aarhus, Langenæs
Frederiksberg, Borups Allé
Frederikssund, Havnegade (NY)
Hellerup, Rotunden, Strandvejen
Hjørring, Højene
Nærum, Nærumvænge Torv
Odense, Mågebakken
Solrød Strand, Solrød Centeret

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med forhandlere.
Desuden sælger vi vinene direkte fra vores online kælderbutik på
hjemmesiden. Gratis levering ved køb på 1.200 kr og derover.
Lej Château Gourran, 12 personer.

Planlagte
smagninger
SuperBest
Frederikssund, Havnevej
Kl. 1100 – 1600
Vi har fornøjelsen at
introducere vores
samarbejde med
SuperBest i Frederikssund. Den moderne og
hyggelige butik er bygget
op omkring Havnegades
tidligere Apotek og falder
således helt ind i bybilledet i byens havnekvarter. Der er gode
parkeringsforhold selvom
butikken ligger centralt.

Lej Château
Gourran

Vi udlejer slottet på ugebasis fra påsken til efterårsferien. Vi har en
aftale med Château De Haux, hvor deres aktionærer kan booke med Link:
eneret frem til 1. maj året før. Derefter lejer vi selv ud parallelt. Der er
nogle gode uger i høsten 2011 og flere uger i 2012 ledige. Se mere
www.holidaypå vores site hos HomeAway.
rentals.co.uk/p472427

Tilmeld nyhedsbrevet
I nyhedsbrevet deler vil vi stemningen fra vingården med jer.
Fortæller om den spændende udvikling på markerne. Forklarer
hvordan vi laver og lagrer vinene. Giver jer med ord og billeder en
varm linje til vinland.
På hjemmesiden www.gourran.dk kan du melde dig til at modtage
nyhedsbrevet pr. e-mail.
Venlig hilsen

SuperBest Frederikssund

Find os her!

Tine & Peter Find Andersen
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www.gourran.com
www.gourran.eu
www.gourran.dk

