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Lussac-Saint-Émilion

CHÂTEAU DU COURLAT
Rødvin – fra BORDEAUX

TØR

Fadlagret

Sagt & skrevet:
• ”Château du Courlat
er ganske robust og velproportioneret.
Den er en af de allerbedste Lussac’er
– en god vin og et godt køb!"
Robert M. Parker Jr.,
LES VINS DE BORDEAUX
• ”Pierre Bourottes vine
er altid med i ‘førerfeltet’!
Château du Courlat er anerkendt
igennem mange år
– og man finder den
på fashionable pariserrestauranter
(Maxim’s, Le Train Bleu ...).”
GUIDE DES ROUTES DU VIN

Kraftig, rund,
ganske frugtrig
og med en bouquet
med megen finesse
– modner til en fremragende vin
Merlot (90%) & Cabernet Franc (10%)
– lagret delvist på egefade

Den mere modne vin
er en elegant ledsager
til lammekød og vildt
– samt blåskimmeloste
✓ Bedst fra 3-4 år
til mindst 10 år efter høst
✓ Nydes ved 16-18 ºC
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Appellation: Lussac-Saint-Émilion
Ejer: Familien Bourotte
Ledelse: Jean-Baptiste Bourotte
Rådgivende oenolog: Michel Rolland og hans team
Miljøpolitik: Bæredygtig vinavl – forpligtet på global miljøpolitik
Ejendom: 23 ha i ét stykke, hvoraf 17 ha er i produktion
Vinmarker (Classic): 13 ha
Beliggenhed: I kommunen Lussac
Jordbund: Skråninger med kalkholdig lerjord
Plantetæthed: 6.000-8.000 vinstokke pr. ha, parcelbetinget
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 21 år
Markarbejde: Kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse
Høstmetode: Maskinel med sortering ved vibrerende bord
Vinifikation: Parcel for parcel, manuel remontage, gæring 3-4
uger på temperaturregulerede cement- og rustfri ståltanke
Lagring: På egefade og rustfri ståltanke, omstikning 1 til 2 gange
Produktion: Omkring 55.000 flasker Classic årligt (godt 4.500
kasser), slotsaftappet

✓ Velegnet til rødt kød
– grillstegt eller i sauce –
og perfekt til oksesteg
eller finere fjerkræretter.
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Mindre end 10 km nordøst for den meget maleriske vinby SaintÉmilion ligger landsbyen Lussac omgivet af vindistriktet LussacSaint-Émilion i en bølgende og afvekslende natur med vinmarker,
enge og skove. Château du Courlat er beliggende yderligere godt
1 km nordøst for Lussac by på nogle af de allerbedste jorder i
området – og med en sø på over 2 ha, som giver det smukke gods
en ekstra charme.
Ejendommen dukker op i historien i 1748, hvor dokumenter
fortæller, at ”lenet” du Courlat på den tid tilhørte den ædle herre
Messire Jean-François de Calvimon, ridder, og lensbaron til Tours
de Montagne. I dag ejes Château du Courlat af Bourotte-familien,
hvor den gemytlige Pierre Bourotte på dynamisk vis har stået for
driften, fra han var ganske ung i begyndelsen af 1960’erne, til
sønnen Jean-Baptiste Bourotte i 2003 tog over.
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Bourotte-familien stræber efter det ypperste og hører til blandt
eliten af vinavlere i Pomerol, hvor familien ejer flere velrenommerede godser som Château Bonalgue og Clos du Clocher.
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