2010 Cuvée Philipson Côtes-Du-Rhône Guigal
Guigal
Første generation - Etienne Guigal - grundlæggeren
Historien om verdens bedste vinmager tager sin begyndelse i 1946, hvor Etienne
Guigal etablerede Domaine Guigal i den lille søvnige landsby, Ampuis i Côte-Rôtie
i det nordlige Rhône, hvor man har dyrket vin i mere end 2400 år. Området var
dog på dette tidspunkt ikke kendt for den sublime kvalitet, som man får i CôteRôtie i dag - takket være netop Guigal. Etienne startede allerede sin vinøse
karriere i 1924, som blot 14 årig og her lagde han kimen til familiens motto; "Nul
Bien sans Peine", der kan oversættes til "man skal yde, før man kan nyde". Etienne
uddannede sig hos Rhônedalens ældste vinhus, Vidal-Fleury. Et hus som alle
årene har stået Guigalfamiliens hjerter nært. Igennem årene og med "Nul Bien
sans Peine" opbyggede Etienne Domaine Guigal og skabte hurtigt et ry for at lave
god kvalitet uanset vinens pris. I en tidlig alder, i 1961, måtte han dog overlade
Guigal-domainet til sønnike, Marcel Guigal. Etienne blev desværre meget
pludseligt blind i en relativt ung alder blind og kunne derfor ikke varetage
domainet i fysisk forstand. Etienne, der var med til at høste imponerende 67
årgange, var dog alle årene frem til sin død en stærk sparringspartner for Marcel.
Anden og tredje generation - Marcel og Philippe
Marcel fortsatte sin faders "Nul Bien sans Peine", og skabte sammen med sin kone
Bernadette et imponerende domaine. Bl.a. ved at køber de bedste marker, når de
en sjælden gang kom til salg. Denne strategi fortsætter den dag i dag. Marcel
købte tilbage i 1980'erne nabohuset Vidal-Fleury - dette historiske hus drives
fortsat som selvstændig vingård, med egne marker, vineri og kælder. I 1995
erhvervede Marcel det imponerende og smukke slot, Château d'Ampuis, der ligger
mellem floden og Côte-Rôties berømte stejle skråninger. Det tog 11 år at renovere
slottet med den historiske nænsomhed, som stedet fortjener - i Guigalfamilien
gør man ikke noget halvt og perfektionismen hersker. Med slottet fulgte særligt
gode vinmarker, der fortsat flaskes selvstændigt med slottets navn på. Opkøbene
er fortsat og i 2001 styrkede Guigal sin position yderligere i Côte-Rôtie,
Hermitage, Saint-Joseph og Crozes-Hermitage med erhvervelse af Domaine
Jean-Louis Grippat og Domaine de Vallouit. I 2017 gik en stor drøm for familien
Guigal i opfyldelse, da Châteauneuf- du-Pape slottet med de mest exceptionelle
jordbesiddelser, der grænser direkte op til Château Rayas, og tilhørende kæmpe
potentiale, Château de Nalys, kom på Guigals hænder. Drømmen om gode
marker i Châteauneuf-du-Pape har familien haft i mange år, men det er yderst
sjældent at disse kommer til salg - som Philippe udtrykker det, så fortrækker
Guigalfamilien at være tålmodige for dermed at få det bedste. Philippe har
eksaminer i ønologi og marketing og under sin vinøse uddannelse tog han
praktikophold i hele 17 forskellige lande på blot 10 måneder. Allerede siden sine
unge år i slutningen af 1990'erne har Philippe haft stor indflydelse under Marcels
kyndige vejledning.
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