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Kære venner af Château
Gourran!
BT’s dommerpanel giver
Château Gourran Grande Réserve 2008
sølv medalje

BT: 5 af 6 stjerner

BT indkaldte i efteråret røde og hvide vine
fra Bordeaux til uge 46’s tema. Vi fik ikke
blot 5 af 6 stjerner, men også
sølvmedaljen. Det er en stor glæde for os
at konstatere, at fokuseringen på kvalitet i
alle led belønner sig. Se forhandlerliste
næste side og husk at vinen kan købes på
www.gourran.dk
Sorteringsbordet
opsamler med det
samme saften, fra de
druer der er flækkede,
så saften kan føres
frem uden forsinkelse.
Derefter giver bordet
den fornødne tid til at
holdet på 6 M/K’er kan
gøre arbejdet
ordentligt. Det er vigtigt
at saften holdes
beskyttet fra iltning
undervejs til
fermenteringstanken.

Nyt sorteringsbord
Sammen med vores
naboer Château
Langoiran og
Château Saint
Ourens køber vi et
druesorteringsanlæg,
som skal hjælpe os
med den manuelle
sortering af druerne.
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Høsten 2010 er i hus
Siden juli måned har vejret været varmt og tørt i Bordeaux. Det har
givet druer med meget koncentreret saft. Til gengæld er udbyttet
omkring 20% lavere end normalt. Vi producerer 10.000 flasker
Clairet i denne årgang og sandsynligvis 12.000 fl. Grande Réserve
samt 11.000 fl. Tradition.
Antallet af forhandlere vokser
I dag sælger vi vore vine i disse Superbest butikker:










Aalborg, Skalborg Bakke
Aarhus, Langenæs
Frederiksberg, Borups Allé
Hellerup, Rotunden, Strandvejen
Hjørring, Højene
Hornbæk, Ndr. Strandvej
Odense, Mågebakken
Solrød Strand, Solrød Centeret
Taastrup, Blåkildevej ( fra uge 47)

Planlagte
smagninger
02 december Gourmet
aften SuperBest
Frederiksberg.
03 december, demo
hos SuperBest, Aarhus
03 december, demo
hos SuperBest,
Taastrup

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.
I nyhedsbrevet vil vi dele stemningen fra vingården med vore kunder.
Fortælle om den spændende udvikling på markerne. Forklare
hvordan vi laver og lagrer vinene. Med ord og billeder give jer en
varm linje til vinland.
På hjemmesiden kan du melde dig til at modtage nyhedsbrevet pr. email.
Venlig hilsen

Find os her!

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

