
Dom. Douhairet-Porcheret, Monthélie 1 Cru “Le Meix Bataille” 2019 
Producent: Domaine  

Monthélie Douhairet-Porcheret 

 
Geografi: Fra Bourgogne, Frankrig.  

Kommunen ”Monthélie”  

 

Årgang: 2019 

 

Klassificering: 1 Cru / Premier Cru 

 

Normalpris:     399,- 

 

Medlemspris:   375,- 
  

  Så skal vi til Bourgogne og byder velkom-

men til en ny kommune og producent i Pi-

not Box regi.  

Monthélie er en lillebitte landsby med un-

der 200 indbyggere og bare 150 hk vin-

marker hører under appellationen. Vi er på 

1 cru niveau og marken Meix Bataille lig-

ger lige i midten af Monthélie med kom-

munerne Volnay og Meursault på hver sin 

side. Monthélie er nok ukendt for mange, 

man ser det ikke så tit, men der kommer 

flotte vine herfra og topproducenter som 

Comté Lafon, Maison Leroy og Roulot la-

ver også Monthélie.  

. 

 Douhairet-Porcheret har en lang historik, 

da det blev grundlagt for hele 300 år siden. 

Springer man frem til 1970 hvor det gik i 

arv, blev domainet delt op og Armande 

fortsat med i alt 6,5 hk, i dag har man ud-

videt en smule til 8 hk. I mange år var det 

drevet af sønnen André Douhariet der 

også har arbejdet hos Hospice de Beaune 

samt hos legendariske Madame Leroy.    

Vinen her er lavet på hele 70 år gamle 

stokke, der er med til at give mere koncen-

tration end man typisk oplever i Monthé-

lie. Maceration og gæring foregår på stål 

og vinen ligger 15 mdr på barrique hvor 

10% er nye fade  
 

  

Næsten generation. Cataldina og Vincent der i dag ejer  

og driver Domainet.  

 

Et lille tip  

Pinot Box’en leverede her i april 

vine til podcasten ”Vin for Begyn-

dere” Hvor de smagte 3 vine fra 

Franz Keller. Podcasten har mine 

varmeste anbefalinger. Jonas og 

Rene (Langdahl) er virkelig gode 

formidlere og Rene er en af landets 

mest kompetente vinjournalister 

med en kæmpe viden han deler ud 

af på en forståelig og god måde.  

 

 Hvordan smager det? 

Løftet og frisk næse med cremet rød 

frugt, spice, fennikelsalami og euka-

lyptus. Smagen er virkelig charme-

rende, fløjlsblød og svævende, frisk 

syre og afstemt tanninbid. Det er altid 

farligt at sælge op, men jeg synes det 

har en cremet rød frugt og en krydret 

note der leder mig hen mod top-kom-

munen; Vosne Romanee.. Det er i min 

optik noget af det bedste Bourgogne 

der er kommet ud med Pinot Box’en 

  

   


