Maison Champy, Volnay 2019
Producent: Maison Champy
Geografi: Fra kommunen Volnay, i
Côte de Beaune, Bourgogne
Årgang: 2019
Klassificering: Village
Normalpris: 549,Medlemspris: 399,
Prisen er sat lavt for at matche en 6 stk pris på
nettet. Her er det gældende ved én flaske.

Volnay lansdby omringet af vinmarker.

Sådan helt stille og roligt og uden at oversælge alt for meget, synes jeg godt man
kan sige I får top-bourgogne her i julibox’en 
Der er ligeledes tale om den ældste
Vinproducent i Bourgogne, Maison
Champy (1720).
Der vil primært være fokus på små
familiehuse i Pinot Box’en, men
Maison Champy er lidt en undtagelse.
For det er en ret stor producent og selvom
det at være en stor producent ikke i sig selv
er dårligt, har jeg (indrømmet) tidligere
haft min skepsis med Champy’s vine.

Champy har lavet ganske fine vine de seneste årgange, men aldrig vine der har decideret henrykket mig og på den måde
ikke Pinot Box værdige!
Det har dog ændret sig med 2019
årgangen, hvor de bare har ramt den lige i
øjet. Jeg er oprigtigt glad for at præsentere
så flot en vin i Pinot Box’en.
For i min optik er det satme et godt glas!

Lidt om Volnay

Hvordan smager det?

Volnay lidt syd for Beaune, er en
af de sidste rødvins-landsbyer
inden man rammer de store hvidvins kommuner. Volnay har 222
hektar vinmarker og ret særlige
jordbundsforhold. Man har et højt
indhold af kalk samt en del jern,
der vise steder gør jorden helt
rødlig. Volnay er kendt for at give
elegante vine med stor finesse.

Finesse og elegance ja, men også med
”bundtræk” og intensitet.
Svævende rød frugt af fuldmodne
skovjordbær, samt skovbund og let
animalsk. Frugten er tætpakket og der
er tannin i afslutningen, men det er
også køligt, elegant og holdes frisk af
en virkelig flot balanceret syre.
Har absolut lagringspotentiale, men
smager bare så godt nu.

