Domaine Ninot, Rully “La Barre” 2020
Producent: Domaine Ninot
Geografi: Fra kommunen Rully,
I Côte Chalonnaise,
Bourgogne
Årgang: 2020
Klassificering: Village
Normalpris: 269,Medlemspris: 240,

Errel og Flavien i kælderen i Rully.

Velkommen til en ny vinbonde hos Pinot
Box’en. Domaine Ninot strækker sig helt
tilbage til 1313(!) og er i dag drevet af de
to søskende Erell og Flavien.
Gården ligger i Rully by, få kilometer syd
for Santenay og sammen med Chagny by
definerer det starten på Côte Chalonnaise.
Chalonnaise er en selvstændig underregion i Bourgogne. Området nyder ikke
samme anerkendelse som Côte de Beaune
og Côte de Nuits, men der komme både
flotte hvide og røde vine herfra og priserne
er altså lidt nemmere at have med at gøre


Vinen her kommer fra et lille plot på 1,58
hektar (økologisk certificeret) med en høj
andel af kalk i både topjorden og undergrunden, stokkene står tæt og er forholdsvis gamle med 48 år på bagen. Ninot søskende søger altid at høste når druerne er i
perfekt balance mellem modenhed og
friskhed (syreniveau). Markens forhold og
stokkenes alder hjælper til dette da kalk bidrager med syre og ældre stokke giver
koncentration - kort sagt. I kælderen gærer
man med naturligt gær, man kold-macererer, lagrer vinen i 12 mdr på fad (10% nye)
og filtrerer ikke.

Keller 2020 GG’er på vej

Hvordan smager det?

En af de producenter vi har fået
mest ros og opmærksomhed for er
Franz Keller i Baden.
Nu er hans større vine fra 2020
snart på vej. Vi afventer endelig
allokation i skrivende stund, men
de skulle lande i DK midt august.
Jeg laver medlemstilbud på siden
med dem lidt inden de lander. Ønsker man et heads-up inden så
send endelig en mail. Ellers kommer der også reminder på Facebook og Insta 

Imponerende balanceret af så ung en
vin, både rig, givende, kølig og frisk.
Næsen byder på kølige frugt, præget
af modne jordbær, grønne krydderurter og mørk skifer.
I smagen har den en ret fyldig frugt,
blød mundfølelse og så en flot rensende syre. Hindbær, tranebærstøv,
timian, oregano, bagte tomater og mineralsk finish.
Som jeg var inde på en rigtig flot balance, hvor frugten er kølig og syren
virkelig giver modspil. Dejlig vin.

