Méo-Camuzet Bourgogne
Côte d’Or Rouge Cuvée
Etienne Camuzet 2018
DOMAINE MEO-CAMUZET, BOURGOGNE, RANSKA

Rypälelajikkeet

Pinot Noir

Alkoholi

13,50 %

Ruokasuositus

Linturuuat, vasikka, vaaleat lihat, sienet.

Lehdistö

87-89/100p Burghound.com: A pretty if notably
ripe nose offers notes of cassis, black cherry and
plum liqueur. There is excellent volume and
density to the medium weight flavors that
terminate in a firm, serious and mildly rustic
finale. This vibrant effort possesses excellent
quality for its level and is recommended.

Muuta

Rypäleet tulevat Méo-Camuzet’n omistamilta
tarhoilta pääasiassa Chambolle-Musignyn ja
Vosne-Romanéen kylien alueelta. Vaikka
kyseessä on uusi viini Méo-Camuzet’n
valikoimassa, on kyseessä oikeastaan come-back,
sillä samanniminen viini on ollut heidän
hinnastossaan jo vuonna 1900!

Domaine Meo-Camuzet
BOURGOGNE, RANSKA

Méo-Camuzetin viinitalo sijaitsee Vosne-Romanéen kyläkunnassa Côte
de Nuitsin viinialueella. Talo perustettiin viime vuosisadan alussa Etienne
Camuzetin toimesta. Etienne oli tunnettu vaikuttaja alueella ja hänet
tunnetaan myös kuuluisan Clos de Vougeotin châteaun viimeisenä
yksityisomistajana ennen sen lahjoittamista Chevaliers du Tastevinin
veljeskunnalle vuonna 1944. Etiennen kunniaksi voidaan laskea
sijainniltaan erinomaisten viinitarhojen hankinta viinitalon omistukseen.
Etiennen tytär Maria Noirot jatkoi tilan hoitamista mutta hän ei saanut
koskaan lapsia, joten hän testamenttasi tilan kaukaiselle sukulaiselleen
Jean Méolle. Méo, joka toimi kenraali de Gaullen palveluksessa ei ollut
halukas muuttamaan Pariisista Burgundiin, joten tilan viinitarhat
päätettiin vuokrata paikallisille viljelijöille. Paikallisen tavan mukaan
viljelijät saivat aina osan sadosta ja Jean Méo myi aina oman osansa
Burgundin Négocianteille. Näin hän pystyi säilyttämään tilan tuotannon
entisellään mutta keskittymään omaan uraansa Pariisissa. Tämä tilanne
jatkui aina vuoteen 1985, jolloin tila alkoi myymään viinitarhojensa
tuotannon omilla etiketeillään.
Jean Méon poika, Jean-Nicolas Méo astui yrityksen johtoon ja talon
maine alkoi tasaisesti nousta. Huippulaadun tavoittelussa apuna JeanNicolaslla oli legendaarinen Henri Jayer, joka toimi vuosia MéoCamuzetin konsulttina. Nykyään Domaine Méo-Camuzet omistaa noin
17 hehtaaria viinitarhoja. Näistä maineikkaimpia ovat 2,90 hehtaarin
palsta Clos de Vougeotissa ja pieni 0,30 hehtaarin palsta legendaarisessa
Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux-tarhassa. Näiden ohella talo
omistaa palstoja mm Richebourgin, Echezeauxin ja Cortonin Grand Crutarhoissa, sekä Premier Cru tarhoissa; Vosne-Romanée Aux Brulees ja Les
Chaumes sekä Nuits-Saint-Georges Aux Boudots ja Aux Murgers.
Luokiteltujen tarhojen ohella talolla on palstoja kylätasolla VosneRomanéen ja Nuits-Saint-Georgesin kyläkunnissa. Méo-Camuzet tuottaa
myös erinomaista valkoviiniä Hautes Côtes de Nuitsin alueella, FlageyEchezeauxin rinteiden takana olevalta kukkulalla. Omien tarhojen ohella
talo ostaa myös rypäleitä noin 8-10 hehtaarin alueelta. Näitä viinejä ovat
mm. Bourgogne Rouge, Fixin 1er Cru Clos du Chapitre ja ChambolleMusigny 1er Cru Feusselottes.

