Chateau Rollan de By 2015

Producenten: Rollan de By
Ursprung: Medoc, Frankrike
Druvor: Merlot 70%, Cabernet Sauvignon 10%, Cabernet Franc 10%,
Petit Verdot 10%,
Lagring: 12 månader på franska ekfat vara 2/3 nya och 1/3 ett år gamla
Art.nr: RB76
Varukategori: Vin, Rött, Fylligt
Storlek: 750ml
Alkoholhalt 13,5%
Allergiinformation: Innehåller sulfiter.

Om drycken
Det var med detta vin det började 1989. Jean Guyon hade köpt 2ha
vingårdsmark och ett träskjul där Chateau Rollan de By föddes som ett
garagistevin. Idag omfattar egendomen 87ha med i snitt 40-åriga rankor på
lerblandad grusjord där odlingen sker hållbart med vildväxande örter mellan
raderna av vinrankor.
Druvorna till detta vin skördas till största delen för hand och sorteras både
optiskt och manuellt i vineriet. Efter avstjälkning och krossning förs druvor
och must över till specialbygda låga vida ståltankar för kallmacertion och
jäsning varefter macerationen fortgår i mellan 4-6 veckor. Efter pressning
hålls vinet påsin jästfällning med bâtonnage i 3 månader följt av fatlagring
12 månader i franska ekfat (2/3 nya och 1/3 ettåriga).

Recensioner av Chateau Rollan de By

Om producenten

Wine Advocate: 89p (2014)

Allt började 1989, ägaren Jean Guyon, annars en välkänd

Vinous: 89p (2014)

inredningsdesigner med bas i Paris och med kunder som Shahen av Iran,

Jancis Robinson: 16/20 (2014)

sökte alltid nya utmaningar och hade en stor kärlek till vin. När han fick
erbjudandet att köpa två hektar i Medoc med en säregen jordmån av lera
och kalksten kunde han inte motstå frestelsen. Han hade ingen klar
målsättning från början utan ambitionen var i första hand att göra ett gott vin
till honom själv och till hans närmaste vänner.

Jean Guyon är perfektionist i allt han gör och en passionerad sådan. Han
behandlar sina vingårdar som juveler på samma förfinade sätt som Grand
Cru-vingårdarna och vill gärna se sina viner som ”La Haut Couture du vin”
Från två hektar till 200 hektar
Åren gick och två hektar växte till 200 hektar; Chateau Rollan de By (1989),
Chateau Haut Condissas (1995), Chateau Tour Seran (2000), Chateau La
Clare (2001), Chateau La Rose de By (2011). I slutet av 2012 tillkom
Chateau Greysac, Chateau de By och Chateau du Monthil vilket gör
Domaines Rollan de By till en av de viktigaste egendomarna i Medoc idag.
Druvsorten Merlot dominerar med 70% av den odlade marken,
resterande består av 15% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot och 5%
Cabernet Franc.
En av de ledande producenterna av Cru Bourgeois
Sedan Cru Bourgeois återuppstått på ett seriöst sätt med besök på
vingårdar och vinerier samt blindprovning av en utomstående jury har
Domaines Rollan de By årligen skickat in sina viner för bedömning. Idag har
man en total produktion på ca en miljon flaskor som är Cru Bourgeoisklassade från AOC Medoc vilket gör dem till ledande i kvantitet men också i
kvalitet då hela fyra av deras vinslott är klassade.
Prisvärda viner av hög kvalitet
Internationell press skriver ofta om att vinerna från Domaines Rollan de By
är prisvärda. 2010 var de ensamma från Bordeaux att hamna på Wine
Spectators topp 100-lista baserat på prisvänlighet. Chateau Rollan de By
och Chateau Haut Condissas har flertalet gånger ökat på sitt goda rykte
tack vare deras goda placeringar i blindprovningar gjorda av Grand Jury
Européen.
Upp i luften
Varje år sedan 2006 har Chateau Rollan de By valts ut blint av Olivier
Poussier (Sommeliervärldsmästare år 2000) för att serveras i Air France
Business Class. Chateau Greysac serveras i United Airlines 1st Class (2013
& 2014)
Chateau Tour Seran, omtyckt av stjärnkockar och sommelierer
Joël Robuchon letade länge efter ett medoc-vin att servera på
sina trestjärniga restauranger och bistros. Valet föll på Chateau Tour Seran.
Sedan 2011 är Andreas Larsson (Sommeliervärldsmästare 2007) ansvarig
för att göra ”assemblage” till detta vin.
Miljön hos Domaines Rollan de By
Att på ett så naturligt sätt som möjligt ta hand om miljön är viktigt, året runt
sker lövplockning, rensning av oönskade skott, vendange verte (en klase
per ranka), permanent eller tillfällig odling av andra växter mellan raderna av
rankor (cover crop) för att förhindra erosion och för att förbättra miljön i
vingården. Man tillåter också ett stort lövverk för att möjliggöra god luftning
för att förhindra tillväxt av bl.a svampsjukdomar. Presshuset är utrustat med
solpaneler för att använda så miljövänlig energi som möjligt.
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