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Grignan-les-Adhémar 
VIELLES VIGNES 

Domaine de Grangeneuve 
  

Rødvin – fra RHÔNE TØR HVE3 
Miljømærke 

 

Sagt & skrevet: 

• "De røde vine fra 
Domaine de Grangeneuve 
er altid meget vellykkede!" 

Gault&Millau, 
LES MEILLEURS VINS 

DE FRANCE 

• "Vinene er solide og saftige, 
tilmed ganske holdbare!" 

Niels Lillelund, 
VINENE FRA RHÔNE 

• "I Grignan-les-Adhémar 
er Grangeneuve bedst 
(især Vielles Vignes)!" 

Hugh Johnson, 
VIN 

 

Kraftfuld, 
vilde bærfrugter 
og ”garrigue”, 

kompleks struktur 
– perfekt balance, 
elegante tanniner 

 
Syrah (50%) & Grenache (50%) 
– fra 50 år gamle vinstokke 

 
Appellation: Grignan-les-Adhémar 
Ejer: Familien Bour 
Ledelse: Henri Bour 
Miljøpolitik: Certificeret Haute Valeur Environnementale niveau 3 
(HVE3) 
Vinmarker: 65 ha i alt 
Beliggenhed: I Roussas (Drôme) – i vindistriktet Grignan-les-
Adhémar, det nordligste i den sydlige Rhônedal 
Jordbund: Gamle alluviale terrasser med småsten over en bund 
af kalksten 
Høst: I slutningen af september ved druesorternes fulde 
modenhed 
Vinifikation: Traditionel vinifikation, ved druesort, og med total 
afstilkning, kontrolleret gæring i cementtanke ved 25 til 30 °C i 21 
dage med hyppig remontage for bedste ekstraktion 
Lagring: På tanke i 18 måneder 
Produktion: 60.000 flasker årligt – aftappet på godset 
 
 

 

✓ Velegnet til rødt kød, stegt eller i sauce, 
lam og oste 

 
– prøv den til grillet kylling, 

krebinetter af kanin 
og gryderetter med karry 

✓ Bedst fra 2 til mindst 5 år efter høst 

✓ Nydes ved 15-17 ºC 
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Vielles Vignes – "Gamle Vinstokke" – er fra 50 år gamle vinstokke. 
 
Familien Bour, der stammer fra Lorraine, blev i 1870 ved 
Preussens annektering af Alsace-Lorraine fordrevet og slog sig 
ned i Algeriet. Efter Algeriets uafhængighed i 1962 vendte familien 
tilbage til Frankrig og bosatte sig i Drôme. 
Domaine de Grangeneuve er i dag det førende vingods i Grignan-
les-Adhémar. Henri Bour samt datteren Nathalie og svigersønnen 
Gilles Hecquet står for godsets drift. 
 
Godset har opnået den højeste, franske miljøcertificering Haute 
Valeur Environnementale niveau 3. 
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