Châteu Peychaud 2012, Côtes de Bourg, Bordeaux
Huset:
Chateau Peychaud ligger i kommunen Côtes de Bourg på højre side af floden Gironde. Ejendommen dækker
140 hektar hvoraf 28 hektar anvendes til vinmarker. Chateau Peychaud har en lang historie. Det er opført i det
17. århundrede af Marquis de Fayet på vegne af Jacques
de Pontac, som var den virkelige ejer. Huset har gennem
tiden levet en omskiftelig tilværelse som vinbrug og
hestestutteri m.m. I 1980 overtog Jacques de Pontac’s
efterkommer Greve Jacques de Pontac driften af
ejendommen og han valgte at fokusere på vinen som
den primære beskæftigelse. Han restaurerede slottet og
dets vinkældre og udvidede vinmark arealet fra 12 hektar
til 28 hektar, for at bringe huset og produktionsapparatet
op til nutidig standard, ligesom familiens anden vin
ejendom Chateau de Myrat i Sauternes.

Distriktet:
Hvor mange underområder/kommuner kender den
almindelige vinnyder i så berømte vindistrikter som
Piemonte, Toscana eller Rhone? Ikke mange, vil jeg tro.
Men for Bordeaux forholder det sig utvivlsomt anderledes.
SaintÉmilion, Pomerol, Grave, Pauillac, Margaux,
SaintJulien er bare nogle af de områder, som mange vil
nikke genkendende til og som bærer en stor del af
ansvaret for Bordeaux's berømmelse. Her er der i
århundreder blevet produceret vine i verdensklasse og det
gør der såmænd stadig, men distriktet har i de seneste år
stået lidt i baggrunden, når forbrugerne har valgt vinen 
til
aftensmaden.
De dominerende druer i distriktet er Cabernet Sauvignon
og Merlot, godt suppleret af Cabernet Franc, Petit Verdot
og Malbec. Flere af disse druer er i andre distrikter og
andre lande benævnt ”internationale druer”. Her i
Bordeaux er de bare de klassiske druer, som man har
brugt i hundredvis af år. I Bordeaux skelnes der meget
mellem højre og venstre flodbred. Det skyldes at på højre
flodbred trives og dominerer Merlot i kommunerne Fronsac, Pomerol, SaintÉmilion og Côtes de Bourg. På
venstre flodbred er det Cabernet Sauvignon der dominerer i kommunerne Margaux, Pauillac,
SaintJulien og SaintEstèphe.

Vinen:
Chateau Peychaud 2012 består af 80% Merlot og 20% Cabernet Sauvignon. Jordbunden er,
typisk for højre flodbred, ler og kalksten. Vinen er ikke fadlagret og det er der en grund til. Man
ønsker at vinen skal fremstå mest mulig frugtrig og her ville fadkarakteren hæmme dette udtryk.
Derfor finder man ikke vanilje noter i duften som ellers er så typisk for Bordeauxvine. Til gengæld
finder man krydderier som f.eks. spidskommen og også svesker. I munden bemærker man hurtig
en god struktur og en flot balance mellem den bløde tannin og de dejlige noter af kirsebær og
chokolade. Vinen slutter med en lang eftersmag.
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