Lirac Antarès
Domainets historie:
Domaine Duseigneur ligger på den vestlige
bred af Rhône-dalen, nær den maleriske
landsby Saint-Laurent-des-Arbres. Den
70-hektar store ejendom strækker sig over
Côtes-du-Rhône Villages appelationerne
Laudun og Lirac. Vingården blev grundlagt i
1967 af Jean Duseigneur. På det tidspunkt var
der intet at se bortset fra vildtvoksende
buskads og egetræer, men Jean Duseigneur
kunne se potentialet i det kuperede terræn
med den røde lerjord. Han begyndte at udvikle
sin vingård baseret på overbevisningen om at
det ville være jorden, som skulle sikre
vingårdens fremtid og den unikke kvalitet af
druerne dyrket på disse arealer.
Den fine balance og jordens unikke struktur og
økologi, som havde udviklet sig over tid, skulle
opretholdes udelukkende ad naturlig vej. Så
for at opnå dette, besluttede Jean Duseigneur
kun at bruge det bedste naturen havde at byde
på, og til at dyrke sine druer uden brug af
pesticider eller andre kemikalier. Denne
visionære filosofi, som var i strid med
tendenserne på det tidspunkt, var tæt på det
moderne biodynamiske landbrugs koncept.
I 1992 overlader Jean Duseigneur
ejendommens drift til sønnerne Bernard og
Frederic. De deler deres fars passion for jorden
og dens pleje og har fortsat vinfremstillingen af
høj kvalitet ved hjælp af de traditionelle
metoder, som er udviklet af familien igennem
fem generationer. Siden 1997 har Domaine
Duseigneur opfyldt kravene til økologisk
landbrug. Brødrene er endog gået et skridt
videre og har siden 2004 drevet ejendommen
som biodynamisk landbrug.
Beskrivelse af vinen:
Vinen har den for årgangen typiske friskhed og
modenhed med en duft af mørke bær, lidt
lakrids og røgede toner. Den fremstår medium
fyldig, tæt og alligevel meget elegant. Allerede
nu fremstår den meget harmonisk, men vil
vinde ved lagring i 4-6 år.
Druesammensætning:
60% Grenache
20% Syrah
20% Mourvedre
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