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CHÂTEAU
LES HAUTS-CONSEILLANTS
Rødvin – fra BORDEAUX

TØR

Fadlagret
Sagt & skrevet:
• "Klassisk, koncentreret, cremet vin,
gavmild af natur og med flot eg
– den tilbringer 15 måneder på fade.
Bouquet og smag indeholder noter af trøffel og andre svampe,
laurbærblade, krydderi og bløde, sorte bærfrugter."
Hubrecht Duijker & Michael Broadbent,
THE BORDEAUX ATLAS
AND ENCYCLOPAEDIA OF CHÂTEAUX
• "Medium krop, smidig, frugtagtig og konsistent
og et godt eksempel på appellationen."
Clive Coates,
THE WINES OF BORDEAUX
• "Rigtig gode vine."
Stephen Brook,
THE COMPLETE BORDEAUX
• "Blandt de bedste producenter."
Oz Clarke,
BORDEAUX
• "Solid, pålidelig vin, der frembyder god, sød kirsebærfrugt,
ofte med et strejf af underskov og urter."
PARKER'S WINE BUYER'S GUIDE
• "Altid elegant, denne vin spiller ud med friskhed og balance
– med vigør og denne underfundighed, der gør forskellen."
LE GUIDE
BETTANE & DESSEAUVE
DES VINS DE FRANCE

Intens farve, megen finesse
og masser af dybde
– alt i fornem balance

✓ Velegnet til kalv
(sauteret eller som frikassé),
kalvenyrer i cognac, tournedos,
oksebøf m. svampe, morkeltærte,
hareragout, stegt kylling, fasan,
vildsvineskinke og blåskimmeloste
✓ Bedst fra 5 år
til mindst 10 år efter høst
✓ Nydes ved 16-18 ºC
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Appellation: Lalande de Pomerol
Ejer: Familien Bourotte-Figeac
Ledelse: Jean-Baptiste Bourotte
Rådgivende oenolog: Michel Rolland og hans team
Miljøpolitik: Bæredygtig vinavl – forpligtet på global miljøpolitik
Vinmarker: 10 ha
Beliggenhed: I kommunerne Néac og Lalande
Jordbund: 6 ha sandet lerjord med grus i dybden (Chevrolplateauet i Néac) og 4 ha på grusede områder med 10% ler (Lalande)
Plantetæthed: 6.000-8.000 vinstokke pr. ha, parcelbetinget
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 35 år
Markarbejde: Kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse, trimning af løvet,
grøn høst
Høstmetode: Manuel og maskinel med efterfølgende sortering
ved vibrerende bord
Vinifikation: Parcel for parcel, manuel remontage, gæring i 3-4
uger på temperaturregulerede cement- og rustfri ståltanke
Lagring: På egefade i 15 måneder – 1/3 nye, 1/3 et-års og 1/3 toårs, 1 til 2 omstikninger
Produktion: Omkring 50.000 flasker årligt (godt 4.000 kasser),
slotsaftappet

1

Merlot (90%) & Cabernet Franc (10%)
– lagret på egefade (1/3 nye)
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Vindistriktet Lalande de Pomerol er beliggende i den østlige del af
det store Bordeaux-område – nord for den vigtige vinhandelsby
Libourne og som nabo til det meget eksklusive distrikt Pomerol.
Her ligger Château Les Hauts-Conseillants – størstedelen af
vinmarkerne er beliggende på Chevrol-plateauet i kommunen
Néac, og den øvrige del ligger i lokalområdet Les Tuileries i
kommunen Lalande. I forbindelse med høsten bringes druerne fra
ejendommen Les Hauts-Conseillants, der ikke er bebygget, til det
nærliggende Château Bonalgue i Pomerol, hvor vinifikationen
sker.
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Jean-Baptiste Bourotte er født ind i en familie af vinavlere og
vinhandlere, og Château Les Hauts-Conseillant er skabt af morfaderen Paul Figeac i 1970'erne. Familien Bourotte ejer også
Château Monregard La Croix, Château Bonalgue og Clos du
Clocher i Pomerol samt Château du Courlat i Lussac-SaintÉmilion. Jean-Baptiste Bourotte er tillige daglig leder af det gamle
og meget ansete, familieejede vinhandelshus Éts Jean-Baptiste
Audy i Libourne.
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