2008 Clos Vougeot Grand Cru Henri Boillot
Henri Boillot
Perfektion i Bourgogne - referenceproducent i Puligny-Montrachet, Meursault
og Volnay Henri Boillot er siden slutningen af 1990'erne blevet en
referenceproducent og en af Bourgognes lysende stjerner. Henri er 5. generation
på Domainet og er en uhelbredelig perfektionist. Intet, absolut intet, overlades til
tilfældigheder. Sønnen Guillaume Boillot er siden 2012 ansvarlig for alle
rødvinene og er i færd med at løfte Domainets Volnay og røde Grand Cru vine op
til et nyt niveau.
Banebrydende friskhed og mineralitet
Udover at Boillot har fokus på, at hver vin skal afspejle sit terroir, så er han besat af
at få en uhørt friskhed og mineralitet frem i vinene. Til det formål får Henri Boillot
lavet specielle fade til sine hvidvine, som er lidt større end normalt, for netop at
bevare størst mulig friskhed og mineralitet. Disse 350 liters fade her dannet skole
hos andre producenter ift. de traditionelle fade på 228 liter. Henri laver vin på
druer fra egne marker, men også såkaldte negocevine, dvs. vin lavet på druer fra
andre vinbønders marker, som Henri har indgået langtidskontrakter med, og hvor
Henri og Guillaume passer driften af vinmarkerne - men alle vine laves efter
samme kompromisløse metode. Henri har også udvidet besiddelserne med nye
marker i Côte-de-Nuits nord for Beaune, så som Clos de Vougeot og Chambertin.
Clos Vougeot Grand Cru
Med sølle 80 hektar er Vougeot den mindste kommune i Côte d'Or, men til
gengæld har over halvdelen af jorden Grand Cru-status, takket være Clos
Vougeot-markens godt halvtreds 50 hektar. Der er selvfølgelig kvalitetsforskelle
når en mark er så stor, og allerede i middelalderen, da munkene stod for
vindyrkningen, inddelte man kvaliteten i tre klasser. Den bedste var Cuvée des
Papes (pavernes vin), den mellemste hed Cuvée des Rois (kongernes vin) og den
mest ydmyge kaldtes Cuvée des Moines (munkenes vin). I dag skrives der blot
Grand Cru på etiketten, så det gælder om at kende de bedste producenter, hvis
man vil være sikker på at købe en Vougeot som lever op til sit navn. Clos Vougeotvinen fra Maison Henri Boillot er en pave værdig. Maison Henri Boillots Clos
Vougeot fremstår imponerende mørk i glasset. Duften byder på klart definerede
toner af kirsebær, krydderier, mynte og vanilje. I smagen finder man den kolossale
styrke og intensitet, som er klassisk for store Clos Vougeot-vine. Eftersmagen er
lang, mættende og meget harmonisk
Druesorter: 100% Pinot Noir
Anbefalet til: Fugle- og dyrevildt, kalve- og oksekød, modne oste.
Decanter: 17,5 point
Robert Parker: 92 point
Burghound: 92 point
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