CHÂTEAU LIDEYRE – en vinprofil fra VIN2

Castillon Côtes de Bordeaux

CHÂTEAU LIDEYRE

Rødvin – fra BORDEAUX

TØR

HVE3
Miljømærke

Fadlagret

Sagt & skrevet:
• "Castillon byder i dag på nogle vine af exceptionel kvalitet
og med fuld valuta for pengene!"
Stephen Brook,
THE COMPLETE BORDEAUX
• "Castillon-Côtes de Bordeaux,
tidligere Côtes de Castillon, omdøbt 2008.
Spændende østlig nabo til Saint-Émilion, lignende vine,
typisk mindre tung, lagringspotentiale; nylige investeringer."
Hugh Johnson,
VIN

Dyb granatrød farve,
næse af brombær,
lakrids og vanilje,
medium fyldig
med en solid tekstur
af mørk frugt, ristet kaffe
og krydderi
– lang finish på frugt

www.vin2.dk

✓ Bedst fra 2-3 år
til mindst 10 år efter høst

VIN2 VINIMPORT

✓ Nydes ved 16-18 °C

1

Appellation: Castillon Côtes de Bordeaux
Ejer: Familien Bardet
Ledelse: Philippe Bardet
Miljøpolitik: Certificeret Haute Valeur Environnementale niveau 3
(HVE3)
Ejendom: 35 ha
Vinmarker: 17 ha anvendes til denne vin
Beliggenhed: I Gardegan-et-Tourtirac
Jordbund: Ler og kalksten
Plantetæthed: 4.500 vinstokke pr. ha
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 30 år
Markarbejde: Mest skånsomme arbejdsmåde for miljøet, kun brug
af kompost, ingen insekticider, jorddræning, anvendelse af
teknologier som klimastation og insektfælder, naturlig permanent
græs mellem vinrækkerne
Høstmetode: Maskinel med sortering ved unik druescreeningsteknologi
Vinifikation: Blid før-fermentering ved lav temperatur, mosten
udblødes forsigtigt i ny-generations tanke, der muliggør ekstraktion
af silkeagtige tanniner fra drueskindene
Lagring: På egefade i 12 måneder, 20% nye fade
Udbytte: 48 hl/ha
Produktion: Omkring 100.000 flasker årligt, slotsaftappet

✓ Velegnet til grillet kød
(andebryst, lam med urter, ribsteak i smør),
fjerkræ og oste
(Coulommiers, Brie, Tomme de Savoie)

Side

Merlot (80%) & Cabernet Franc (20%)
– lagret på egefade i 12 måneder (20% nye)

CHÂTEAU LIDEYRE – en vinprofil fra VIN2

Château Lideyre er beliggende i Gardegan-et-Tourtirac i Castillon
– ikke langt fra Saint-Émilion - med historie tilbage til 1840 og ejet
siden 1979 af familien Bardet.
Netop i 1979 tog Phillipe Bardet roret i familievirksomheden. Med
sin kone Sylvies hjælp fortsætter de med at skrive historien om
Vignobles Bardet for at bevare deres arv og gradvist overføre den
til deres fire børn. Deres to ældste sønner, Paul-Arthur og Thibault
Bardet, er klar til at tage over.

Side

2

Familien Bardets godser har opnået den højeste, franske
miljøcertificering Haute Valeur Environnementale niveau 3 – og er
medstifter ar miljøorganisationen Le système environnemental des
vins de Bordeaux, der har til formål at gennemføre effektive
løsninger til at producere gode vine med respekt for miljøet.
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