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Pouilly-Sur-Loire, Frankrig
Loire-dalen og -floden strækker sig fra det inderste Frankrig for at munde ud ved Nantes på
den franske Atlanterhavskyst. Loire er opdelt i mange områder med store variationer i klima,
jordbund og traditioner, men der findes også mange ligheder. Loire kan opdeles i 4 naturlige
områder: Det indre Loire, Touraine, Anjou og Muscadet. Hvert af disse områder er igen delt op
i en række mindre appellationer med hver deres særpræg.
Guy Sagets vinhus har en historie på 8 generationer i området Pouilly sur Loire. De 2 brødre,
Jean-Louis og Christian Saget, som nu driver foretagendet, har delt ansvaret mellem sig. JeanLouis er den administrerende direktør og har samtidig ansvaret for vinfremstillinger. Christian
har ansvaret for vinmarkerne og selve vinavlen. De to har meget præcise mål med driften
af deres forfædres ejendomme: De søger uafbrudt at forbedre kvaliteten på vinene samt at
udvide deres produktsortiment for at imødekomme den konstant stigende efterspørgsel. Netop
for at imødekomme denne efterspørgsel har brødrene Saget opkøbt flere gode ejendomme i
området. Det er også netop et resultat af deres store succes, at firmaet har udviklet sig til
en “négociant” (vinkøbmand). Selvom det nu er blevet et stort og efterspurgt firma, har den
oprindelige “vinavlerånd” ikke ændret sig. Brødrene ser stadig sig selv som simple vinavlere
med stor kærlighed til deres vinmarker, og de er meget stolte af de vine, de fremstiller.
Guy Saget er som “négociant” mere end en ejendom. Firmaet har i løbet af mange år opkøbt
nogle gode ejendomme, som nu er ledet fra Guy Saget. Det gamle domæneejendon Guy Saget
omfatter vinmarker på 30 ha fordelt på 2 fortræffelige jordstykker. De strækker sig langs Loireflodens bredder. På højre bred tilbyder markerne de helt ideelle forhold for Sauvignon druerne.
Jorden er ler- og sandholdig, hvilket for eksempel smages i den herlige bouquet i vinen Pouilly
Fumé Les Loges og i finessen i vinen Pouilly Fumé les Roches. På venstre Loire bred vokser
Sauvignon Blanc druen frodigt i den sandede Sancerre jord. Vinen herfra er en blød, rund og
balanceret vin med en god frugtsmag. Et eksempel herpå er Sancerre Cuvée Première de Guy
Saget.
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En af Sagets mange ejendomme er Domaine d’Artois, beliggende på højresiden af Loirefloden
i kommunen Mesland. Domainet blev indlemmet i Saget-imperiet i 1988, og siden er
markarealerne øget fra 35 til 50 hektarer.

Fakta:

Cremant de Loire er Loire-dalens svar på Champagne. Vinen produceres på samme måde som
Champagne, men til en hel anden pris. Grunden til, at Cremant kan sælges markant billigere
end Champagne er, at druerne i Champagne er mindst 3 gange dyrere. Kvaliteten på Cremant
halter dog ikke langt efter, og de bedste producenter af Cremant laver bedre vine end mange
Champagne producenter.

Druesorter:
Chenin Blanc
Chardonnay

Fremstillingsmetoden hedder “Methode Champenoise”, hvilket betyder, at vinen gærer 2 gange
og sidst i flasken. Lagringer varer mindst 18 måneder, ofte helt op til 2 år. Vinens Bouquet og
smag er fyldig, perlende og elegant. En oplevelse til enhver lejlighed.

Område / Land:
Pouilly-Sur-Loire, Frankrig

Lagring:
Anbefales til:
Aperitif

