
Camus Bruchon, Savigny-Les-Beaune “Aux Grand Lizard” VV 2019 
Producent: Domaine Camus-

Bruchon 

 
Geografi: Fra kommunen Savigny-

Les-Beaune,  

i Côte de Beaune, Bourgogne  

 

Årgang: 2019 

 

Klassificering: Village 

 

Normalpris:    349,- 

 

Medlemspris:  299,- 

 Camus-Bruchon, en rigtig Savigny produ-

cent og bredt anerkendt som værende i top 

3 af de bedste producenter i Savigny-Les-

Beaune. De har en enkelt parcel i Pom-

mard og i Beaune, men ellers er Savigny 

”deres land” og de ejer samtidig jord på en 

stor del af 1 cru markerne. Det er dog ikke 

1 cru niveau vi er på her, men til gengæld 

et lille best-buy fra huset.  Aux Grand Li-

zard er ikke klassificeret som 1 Cru, men 

er en lille parcel lige over mange af 1 Cru 

markerne og hvor Camus’ stokke er plan-

tet helt tilbage i 1922 og 1916(!). Det giver 

i sidste ende en virkelig flot vin der per-

former, har struktur og dybde som 1 Cru 

vin.  

Imponerende QPR.  

 Domainet drives i dag af Guillaume Ca-

mus der overtog tøjlerne i 2010 og har i alt 

9 hektar. Det er også i marken han bruger 

størstedelen af hans tid på at pleje de ge-

nerelt gamle stokke de har.  

I kælderen anvender han delvis helklase 

maceration, også koldmaceration og lag-

rer efterfølgende på fade i 12-15 måned 

hvoraf cirka 30% er nye. Jordbunden i 

”Grand Lizard” har et højt kalkindhold 

(kendetegnet for Savigny) som er med til 

at sikre en flot friskhed og syre i vinen.    

Vil du læse lidt mere om Savigny som 

kommune kan du finde infoarket til Mai-

son Champy’s Savigny-Les-Beaune der 

var med i november box’en under ”sidste 

måneds box” på Pinotboxen.dk 
 

 

 

Guillaume i marken blandt hans gamle stokke.   

Medlemstilbud  
Månedens medlemstilbud byder på 

”hverdags-Bourgogne”, hvis der 

da er noget der hedder det..  

Har fundet 3 af mine favoritter der 

ikke sprænger budgettet fuldstæn-

dig og som i min optik performer 

rigtig flot til prisen. 

Èn enkelt hvid og to røde, hvor den 

ene har et par år på bagen. 

I kan læse mere på pinotboxen.dk  

.   

 Hvordan smager det? 
Elegant og knap så ”frugttung” næse 

som Givry’en. Præget af støvede tra-

nebær, mynteblade, lakridsnote og 

earl grey te. Juicy i smagen og med en 

virkelig god balance mellem frugt, 

syre og let bitterhed i afslutningen. 

Modne hindbær, tyrkisk peber, ti-

mian, tranebær, let spice og tørret 

skovbund. En del lag i smagen og god 

længde, flot af en ”lille” kommune.  

  


