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Médoc Cru Bourgeois 

CHÂTEAU BEAUVILLAGE 
  

Rødvin – fra BORDEAUX TØR HVE3 
Miljømærke  

Fadlagret 

 

Sagt & skrevet: 

• "Château Beauvillage byder på 
en dejlig blanding af brombær, 

cassis, toast, krydderier 
og sød pipetobak, 

som tager form i glasset. 
 

Medium krop, 
afbalanceret og fløjlsagtig 
med masser af sød cassis 

og krydderier, 
der arbejder sig gennem finishen. 

 
En smuk præstation, 
der er tilgængelig ung 

og som kan klare nogen lagring." 
 

Joe D'Angelo, 
INTERNATIONAL WINE REPORT 

 

 
 
 

Flot aroma af røde bær, 
ristet kaffe og blomsternoter, 

smukt struktureret 
og drikkevenlig ung 

– en moderne Bordeaux 

Merlot (55%) & Cabernet Sauvignon (45%) 
– lagret på egefade 30% (nye og ét-års-fade) 
 
Appellation: Médoc 
Klassifikation: Cru Bourgeois – siden 2015 
Ejer: Valérie Bugada-Jean og Eric Bugada 
Miljøpolitik: Certificeret Haute Valeur Environnementale niveau 3 
Vinmarker: 24 ha -  fordelt på 3 kommuner 
Beliggenhed: I Couquèques, Saint-Christoly og Civrac 
Jordbund: Kalkholdig lerjord med sand og grus 
Plantetæthed: 5.600 vinstokke pr. ha 
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 35 år 
Høstmetode: Mekanisk med sortering i marken og kælderen 
Vinifikation: Traditionel i temperaturregulerede rustfri ståltanke, 
kold-maceration før gæring 3-5 dage og omrøring med nitrogen, 
28 dages maceration 
Lagring: 30% på egefade i 12 måneder (nye og ét-års-fade) 
Produktion: Omkring 100.000 flasker årligt (godt 8.000 kasser), 
slotsaftappet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Velegnet til lyst og rødt kød 
samt fugle- og dyrevildt 

 
– prøv den til farceret and, 
roastbeef, lammeragout, 

coq au vin, stegt hare 
og chilli con carne 

✓ Bedst fra 3 år 
til mindst 10 år efter høst 

✓ Nydes ved 16-18 ºC 
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Vingodset er beliggende i Couquèques i det nordlige Médoc, tæt 
på Girondeflodens udløb i Atlanterhavet. 
Som tidligere havbund er jorden rig på marine fossiler - logoet på 
etiketten er således et stilliseret fossilt søpindsvin. 
Siden etableringen i 1925 har godset gennemgået en 
markant udvikling ved at have udvidet arealet af vinmarkerne til det 
firedobbelte. 
Eric Bugada, civilingeniør med stor kærlighed for vin, er tredje 
generation af lidenskabelige vinavlere på godset efter sin svigerfar. 
Erics kone Valérie forlod i 2015 en karriere indenfor turisme og 
kommunikation for sammen med sin mand at hellige sig arbejdet 
med vinen på godset. 
Også i 2015 blev godset optaget i klassifikationen Médoc Cru 
Bourgeois – og i 2019 opnåede godset den højeste miljøcertifika-
tion Haute Valeur Environnementale niveau 3. 
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