Lucien Muzard et Fils, Santenay “Champs Claude” 2019
Producent: Lucien Muzard et Fils
Geografi: Fra kommunen Santenay,
I Côte de Beaune,
Bourgogne
Årgang: 2019
Klassificering: Village (kommune)

Ja det er jo så den ”lille” af de 2 vine i
august udgaven af Pinot Box’en.
Det sagt, så smager det altså pænt godt og
en ret værdig nummer 2, hvis jeg selv skal
sige det.
Lucien Muzard er en ny producent på den
danske vinscene, men vi kommer helt sikkert til at høre mere om dem. De leverer et
rasende flot niveau og det er noget af det
absolut bedste jeg har smagt fra Santenay.

Domainet blev dannet af Lucien Muzard i
60’erne og er i dag drevet af hans to sønner
Claude og Hervé (Kæft det er fransk!).
Santenay er oprindeligt kendt for rustikke
vine med tannin og tendens til grønne
noter i vinene
De to brødre har dog ændret på flere af farens arbejdsgange og laver i dag meget
charmende, bløde og über-drikkevenlige
vine.

Og ja Santenay er jo ikke nær så kendt og
respekteret som Gevrey-Chambertin, men
der sker ting og sager og man finder
flere og flere flotte vine derfra.

Som jeg også skrev med Volnay’en i Juli
Box’en er 2019 en kæmpe årgang.
Charmende, åben og drikker godt nu, men
bestemt også med lagringspotentiale.

Normalpris: 279,Medlemspris: 229,

Lidt facts om Bourgogne

De to brødre sammen med Claude’s datter Capucine.

Pinot Noir er hoveddruen
indenfor rød, men man finder også lidt Gamay.
På trods af Bourgognes
anerkendelse verden over
er det kun 3% af fransk vin
der kommer fra Bourgogne
Der produceres dobbelt så
meget hvidvin som rød i
hele Bourgogne.

Hvordan smager det?
Dyb rød frugt, tæt og ”kødfuldt”.
Bred i smagen og med en vis tyngde
for Bourgogne, men holdes frisk af en
meget flot afstemt syre og en kamfer
note. Det er en intens Santenay med
flere lag i smagsprofilen, længde i eftersmagen og afstemt tannin og syre
struktur. Imponerende Bourgogne til
prisen. Gemmepotentiale ja, men
drikker virkelig godt nu.

