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Domaine Pavelot - Bourgogne Rouge 2017
En flot såkaldt regionsvin, der er lavet på frugt fra Savigny-Lès-Beaune, Aloxe-Corton og Pernand-Vergelesses.
Gennemsnitsalderen på vinstokkene er intet mindre end 50 år. Det giver karakter og dybde i vinen. Lagres 10-12 måneder på
store fade. Han laver kun omkring 1.000 flasker af denne vin, og anvender kvalitetsmateriale til vinen.

Flot ren frugt med masser af søde Kirsebær. Server den gerne lidt kølig og nyd den sammen med pate, charcuterier, pølse o.lign.

Domaine Pavelot (Savigny-Lès-Beaune - Bourgogne)
I dag er det Hugues Pavelot der varetager drift og vinproduktion, og Domainet er anerkendt som en af de bedste producenter i
Savigny-Lés-Beaune.

Han har overtaget dette Domaine efter sin far Jean-Marc. De ejer i dag 13 hektar vinmarker primært i Savigny-Lés-Beaune, hvoraf
intet mindre end ca. 7,8 hektar er 1. cru. Deraf også 0,09 hektar hvid Corton Grand Cru. De ligger i byen Savigny-Lés-Beaune, hvor
også al produktion og lagring foregår.

Deres vinmarker består hovedsageligt at gamle vinstokke, i nogle områder af deres marker med en alder på op imod 80 år!

Vinifikationen optimeres i forhold til det enkelte terroir. Det er vigtigt for Hugues, at det enkelte terroir for mulighed for at udtrykke sig
med de rigtige karakteristika terroir for terroir.

Ved siden af deres egne vine, er de begyndt at lave lidt vin fra druer de køber af andre vinbønder (negociant forretning). 1. cru vinen
fra Chorey-Lés-Beaune jeg tilbyder fra den bedste mark i den appellation "Les Beaumonts" er en sådan vin.

Druesammensætning
100% Pinot Noir

Evt. ratings og anmeldelser
-

Smagsnote
Smagsnote fra april 2019 fra Bourgogne eksperten Allen Meadows (Burghound):

"A pretty and airy nose combines notes of both red and dark berries, warm earth and a violet wisp. The delicious, supple and vibrant
flavors possess a caressing and velvety mouth feel that contrasts mildly with the softly rustic finish that offers better depth and
persistence than one usually finds at this level. Worth checking out."
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