- en vinprofil fra VIN2

Jean-Baptiste

AUDY

Libourne · BORDEAUX

I 1906 grundlagde Jean-Baptiste Audy sit vinhandelshus i
Libourne – godt 30 km øst for Bordeaux. Med knap 22.000
indbyggere og en historisk oprindelse som befæstet by i 1200tallet er Libourne et af de vigtigste centre for vinhandelen i
Bordeaux-området.

Ved generationsskiftet i 1990 overdrog familien den øverste
ledelse af vinhuset til Pierre Bourotte – nevø til Jean Audy og
barnebarn til Jean-Baptiste Audy.
Og siden 2003 er næste generation, Jean-Baptiste Bourotte,
trådt til som daglig leder af familieforetagendet.

Audy-familien var en af de mange, der omkring forrige
århundredskifte kom til Libourne fra det fattigere Corrèzeområde inde i landet. Og det var sådanne familier, der skabte
og stadig kontrollerer vinhandelen i Libourne.
Ved bredden af Dordognefloden, på Quai du Priourat, ligger de
kendte og respekterede vinhandelshuse side om side –
heriblandt vinhuset Jean-Baptiste Audy, der fremstår med en af
de mere markante facader. Bag de repræsentative
kontorlokaler strækker lager- og vinproduktionsbygningerne sig
i 200 meters længde, der gør vinhuset til det ”længste” i
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Libourne. Arealmæssigt dækkes mere end 10.000 m . I 1999
2
opførtes en ny lagerbygning på 1300 m samt et nyt og
imponerende receptionslokale. Alligevel har det i 2003 været
nødvendigt at leje nabobygningen for at få en tilstrækkelig
lagerkapacitet. Medarbejderstaben hos Audy udgør i dag 25. Og
den årlige distribution er på 2,5 millioner flasker vin – hvoraf
halvdelen eksporteres.

I dag står det velrenommerede vinhandelshus stærkt i
vinbranchen med fem af de absolut bedre vinslotte i Pomerolog Saint-Émilion-området i familieeje – nemlig Clos du Clocher,
Château Bonalgue og Château Monregard La Croix i Pomerol,
Château Les Hauts-Conseillants i Lalande-de-Pomerol og
Château du Courlat i Lussac-Saint-Émilion. Endvidere involverer
Jean-Baptiste Audy sig direkte i vinproduktionen i flere
”associerede” vinejendomme for med den bedste ekspertice at
få de bedste vine.

Vinhuset har siden 1936 været et familieaktieselskab – gennem
mange år ledet af grundlæggerens søn Jean Audy.

Foruden at handle med egne og andre vinejendommes store
vine – heraf en række med eneret – tilbyder vinhuset JeanBaptiste Audy også en række vine, hvor det er vinhuset selv,
der med sit navn borger for kvaliteten. Det siger sig selv, at hvis
man vil bevare sit gode ry, så kan der ikke gås på kompromis
med kvaliteten – og vinene, der bærer navnene Audy og
Bourotte, kan således også stå mål med mange slotsvine.
Vinhuset Jean-Baptiste Audy står for vine, der er meget
koncentrerede, med god frugt, mange er i den bløde, såkaldte
”merlot-stil” – de er rige og med modne tanniner.
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