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VINCENT BARON ET FILS GEVREY CHAMBERTIN 2013
Producent
Land
Område
Årgang
Druetype(r)
Lagring
Alkohol
Volume

Vincent Baron et Fils
Frankrig
Bourgogne
2013
Pinot Noir
8 år
12.5%
75 cl.

PASSER GODT TIL

Lam

KUN
439,00

Kraftig oksekød

Vildt

Jordbær

Lakridsrod

SMAGSVARIANTER

Brombær

OPSKRIFTER

EGENSKABER
Smag

Fylde

Temp.

Lukning

Fransk eg 225 l

Nye fade

Tør

Medium

14 °C

Kork

60% (16 Mdr.)

40% (16 Mdr.)
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VINCENT BARON ET FILS GEVREY CHAMBERTIN 2013
BESKRIVELSE

En stor Bourgognevin
Klassisk rød Bourgogne fra Vincent Baron & Fils.
Lavet på Pinot Noir-druer, som høstes med håndkraft og derefter sorteres manuelt på et
sorteringsbord.
Rødvinen lagres 11 måneder på franske egefade.
Noter af jordbær, brombær, violer og roser. Med tiden vil denne rødvin også vise lækre noter af
lakrids og læder.
Serveres til lam, vildt og oksekød.
Gevrey Chambertin er en stor vin fra Bourgogne. Kraftfuld og fyldig. En komplet vin.
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VINCENT BARON ET FILS GEVREY CHAMBERTIN 2013
PRODUCENTEN

Vincent Baron et Fils
Bourgogne er et lille kongerige i den store vinverden. Her regerer den hvide Chardonnay-drue og
den sarte røde Pinot Noir.
I et landskab formet af ældgammel tropisk havbund, kontinenternes dannelse og istidernes kommen
og gåen er det undseelige område inddelt i fem vidt forskellige vinregioner.
Og vinmarkerne er inddelt efter et gammel sindrigt system. Den ene vinmark finere end den anden,
men finest er dog Grand Cru’erne.
På skråninger med rødderne i ler- og kalkstensjord og ældgamle fossiler vokser de små druer sig til
store vine. Så store at de hører til blandt de allerfineste og allerdyreste af dem alle. Der endog de
der siger, at de ikke overgåes noget sted i verden.
Vincent Baron & Fils-vinene giver et indblik i vin fra dette kendte, komplekse og karakterfulde vinområde placeret næsten lige midt i Frankrig.
I 1975 etablerede Jean-Pierre Nié La Compagnie des Vins d'Autrefois. Målet var at tilbyde et stort
og mangfoldigt udvalg af de såkaldte "Chateu"- og "domains"-vine fra Beaujolais, Bourgogne og
Chablis gennem kun ét firma.
Udvalget er vokset støt lige siden og tæller i dag flere af de berømte vinhuse.
Vincent Baron er et gammel Bourgognehus, der blev lukket i 1950'erne og vækket til liv igen, da La
Compagnie des Vins d'Autrefois opkøbte vinhuset i 1980'erne.
Udvalget er struktureret omkring fire segmenter:
Bourgogne-vin (Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Mâconnais)
Beaujolais-vine
Mousserende vine
Varietalvine (Pinot Noir, Chardonnay)
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