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Grignan-les-Adhémar 
LA TRUFFIÈRE 

Domaine de Grangeneuve 
  

Rødvin – fra RHÔNE TØR HVE3 
Miljømærke  

Fadlagret 

 

Sagt & skrevet: 

• "På denne usædvanligt 
pålidelige ejendom 

producerer Bour-familien 
herlige røde vine." 
Hubrecht Duijker, 

TOURING IN WINE COUNTRY 
THE RHÔNE 

• "La Truffière er givetvis 
den fineste vin produceret i 

Grignan-les-Adhémar!" 
Robert Parker, 

WINES OF 
THE RHÔNE VALLEY 

 

Exceptionel, 
violer og lakrids, 

intens og elegant, 
aromatiske fylde af Syrah, 

minder om trøffel 
– deraf vinens navn 

 
Syrah (100%) 
– fra de ældste vinstokke og lagret 14 måneder på 
egefade 

 
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: Ler- og kalkstens-terrasser (geologisk benævnt 
"Glacis de Grangeneuve") bestående af brunt ler på overfladen og 
rullet alluvialt grus dannet efter erosionen af Moulon-massivet 
(klippemassivet beliggende på den nordlige side af godset) 
Høst: I midt til slutningen af september ved druesortens fulde 
modenhed 
Vinifikation: Traditionel vinifikation og med total afstilkning, 
kontrolleret gæring i rustfri ståltanke ved 25 til 28 °C i omkring 21 
dage med hyppig remontage for bedste ekstraktion, mikro-iltning 
Lagring: På egefade på 228 liter (20% nye) fra Allier i 12 måneder 
Produktion: 25.000 flasker årligt, udbytte blot 35 hl/ha – aftappet 
på godset 

 

✓ Velegnet til rødt kød i sauce, 
grydestegt oksekød, and og vildt 

 
– prøv den til kalvenyre i sauce, 

vildtstuvning og retter med trøffel 

✓ Bedst fra 2 til 8-10 år efter høst 

✓ Nydes ved 16 ºC 
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La Truffière – "Trøflen" – er fra de ældste Syrah-vinstokke og er 
godsets topvin. 
 
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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