Nyhedsbrev
Februar 2012
Kære venner af Château Gourran!
Superårgangen 2009 – nu er Grande Réserve her !

De første flasker Grande Réserve 2009 kom til Danmark 17 januar
og er på vej ud i butikkerne. Naturligvis findes de også i vores
netbutik.
Vi sender nu flasker ud til Decanter, Vinavisen, Den Franske Lilje og
mange flere til bedømmelse.
Tim Vollerslev har smagt vinen 4. december 2011 og siger:
Ung, medium - kraftig, behageligt krydret, flot saftig og karakterfuld
rødvin med god rund tæt bærfrugt.
Gem 3 til 5 år eller iltes/på karaffel 1 til 2 timer. Server ved 18-19 gr.
Velegnet til kraftige retter af f.eks grillet oksekød.
Stort besøg ved Franske Vindage 2012
3-4. februar præsenterede vi
vores vine ved Franske Vindage
som hvert år arrangeres af
Sopexa Danmark. I år i
samarbejde med JP/Politikens
hus, hvor smagningen fandt
sted i det gamle presserum.
Mere end 1200 gæster kom og
smagte.
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Vinter i Bordeaux
I begyndelsen af februar havde
vi 10 cm sne på markerne og
ned til -17ºC om morgenen. Det
er faktisk godt for planterne. Den
milde start på vinteren var ved at
snyde planterne for den
velfortjente vinterpause. Nu er
saftstigningen sat i stå. Nu er
planterne parate til næste fase.
Se nedenfor.
NB! Når teknikerne
på filmen lægger
bæreskuddene på
I sidste nyhedsbrev forklarede vi om bærelinien med det
maskinel høst og nævnte dobbelt
samme, er det af
Guyot systemet, som er den
pædagogiske
plantetekniske dressur vi holder
årsager. I
planterne i. Der findes flere tekniker. virkeligheden venter
Alle har de til formål at styre
vi mede at lægge
mængden, tætheden, placeringen og bæreskuddene til
dermed kvaliteten af drueklaserne.
safterne stiger, for så
knækker skuddene
Beskæringen er sammen med den
grønne høst de vigtigeste
ikke. På videoen er
instrumenter til at holde udbyttet
de også lidt
rundhåndede med
nede og koncentrationen af saft
antallet af efterladte
oppe. Se gerne denne video som
forklarer dobbelt Guyot og Cordon
knopper. På Gourran
styrer vi efter ca. 8
systemet. Vi har valgt at linke til en
klaser pr. plante.
video produceret af vores
amerikanske kolleger på Kendall-Jackson Wine Center, 5007 Fulton
Road, Fulton, CA 95439. Videoen er godt lavet og sproget (en slags)
engelsk. Der er ca. 27.000 planter på Château Gourran, så vi keder
os ikke – heller ikke om vinteren.
Forårsklargøring i markerne

Link til video:
http://www.youtube.com/watch?v=i6RLNKivpu8&feature=channel
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Her kan Du købe de gode flasker

Kommende smagninger

I dag sælger vi vore vine i disse Superbest butikker:

Supervin Hjørring
Højene Hallen
Lørdag d. 17 marts
Kl. 13.00 – 17.00
Se nederst
Tilmelding
www.supervin.dk











Aalborg, Skalborg Bakke
Aarhus, Langenæs
Frederikssund, Havnegade
Hellerup, Rotunden, Strandvejen
Hjørring, Højene
Nærum, Nærumvænge Torv
Odense, Mågebakken
Rungsted, Rungsted Bytorv
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.

SuperBest Odense
Mågebakken 4
Fredag d. 23 marts
Kl. 13.00-17.00
Rotunden
Strandvejen 64
2900 Hellerup
Lørdag d. 24 marts
Kl. 13.00 -17.00
Lej Château Gourran

Lej Château Gourran, 12 personer.

Link:

Vi udlejer slottet på ugebasis fra påsken til efterårsferien. Vi har en
aftale med Château De Haux, hvor deres aktionærer kan booke med
eneret frem til 1. maj året før. Derefter lejer vi selv ud parallelt. Der er
www.holidayendnu nogle gode uger i 2012 ledige. Se mere på vores site hos
rentals.co.uk/p472427
HomeAway.
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.
Find os her!
Venlig hilsen
Tine & Peter Find Andersen
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www.gourran.com
www.gourran.eu
www.gourran.dk

