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Bordeaux Supérieur 

CHÂTEAU JALOUSIE 
  

Rødvin – fra BORDEAUX TØR     

 

Sagt & skrevet: 

• "Efter min mening er der her et rigtig godt forhold 
mellem kvantitet og kvalitet." 

Bernard Ginestet, 
BORDEAUX SUPERIEUR 

• "Sælsomt at en så stor produktion i volumen 
ender ud i en så smuk kvalitet 

– en kvalitet der tilmed er regulær og ensartet." 
GUIDE GAULT MILLAU 'LE VIN' 

• ”Biblen” om Bordeauxvine, 
BORDEAUX ET SES VINS, 

indplacerer Château Jalousie Beaulieu 
som den førende vinproducent ud af 36 

i kommunen Galgon. 
 

 
 
 

Indtagende rød farve, 
en aroma af røde frugter 
og en fyldig rund smag 

med en god struktur 
og en vigtig tannin-reserve 

Merlot (75%), Cabernet Franc (20%) &  
Cabernet Sauvignon (5%) 
 
Appellation: Bordeaux Supérieur 
Ejer: Familien Duporge-Person 
Ledelse: Philippe Person 
Ejendom: 171 ha – med navnet Château Jalousie-Beaulieu 
Vinmarker: 53 ha anvendes til vinen Jalousie 
Beliggenhed: I kommunen Galgon 
Jordbund: Kiselholdig lerjord med grus 
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 30 år 
Markarbejde: Udtynding af blade på vinstokkene, grøn høst 
Høstmetode: Maskinel med sortering, total afstilkning 
Vinifikation: Traditionel, rustfri ståltanke, temperaturkontrol, gæ- 
ring i 20-25 dage 
Lagring: På tanke i 12-18 måneder, tværfiltrering før aftapning 
Udbytte: 50 hl/ha 
Produktion: Omkring 250.000 flasker årligt, slotsaftappet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Velegnet til forretter, kolde tilberedninger, 
lyst og rødt kød samt milde oste 

✓ Bedst fra 1-2 år 
til mindst 8 år efter høst 

✓ Nydes ved 16-18 ºC 
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Château Jalousie-Beaulieu er et meget stort vingods på 171 ha 
beliggende i Galgon nord for Fronsac. 
 
Godset har tilhørt familien Duporge siden 1910. Oprindelig et gods 
på 20 ha og med en produktion af hovedsageligt hvide vine. Fra 
1999, hvor Philippe Person tog over, til i dag er godset vokset fra 
93 ha til sin nuværende størrelse på 171 ha – hvilket selv efter 
Bordeaux-standarder er en ganske anseelig størrelse. Sjette 
generation, Pierre Person, har siden 2016 tilsluttet sig arbejdet på 
godset. 
 
Vinen, der bærer navnet Château Jalousie, er en eksklusivitet 
produceret for vinhandelshuset Jean-Baptiste Audy i Libourne. 
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