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Saint-Émilion Grand Cru 
CHÂTEAU GODEAU 

  

Rødvin – fra BORDEAUX TØR    
Fadlagret 

 

Sagt & skrevet: 

• "Chateau Godeau 
er et Saint-Émilion-gods, 
der bør holdes øje med, 
da det byder på god stil 

og karakter 
– ikke mindst til en rimelig pris. 
Plus, at vinen kan nydes ung! 

Jeff Leve, 
THE WINE CELLAR INSIDER 

 

Dyb farve,  
aromatisk, kompleks og rig, 
med modne, sorte hindbær  

blandet med krydderier, enebær, 
humus og hvide blomster  

– fin, tætkornet tannin 
udvikler sig gradvist og langvarigt 

– dynamisk gane  
og en meget harmonisk finish  

– stor vin! 

Merlot (90%) & Cabernet Franc (10%) 
– lagret på egefade i 18 måneder (1/3 nye fade) 
 
Appellation: Saint-Émilion Grand Cru 
Ejer: Familien Florisoone 
Ledelse: Albéric Florisoone 
Rådgivende oenolog: Stéphane Derenoncourt og Julien Lavenu 
Miljøpolitik: Bæredygtig vinavl 
Ejendom: 7 ha 
Vinmarker: 3,5 ha anvendes til denne førstevin 
Beliggenhed: I hjertet af Saint-Émilion i kommunen Saint Laurent 
des Combes 
Jordbund: Skrånende kalkstensholdige jorder med en tekstur 
med sand og ler 
Plantetæthed: 6.000 vinstokke pr. ha 
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 45 år 
Markarbejde: Jorden pløjes og vedligeholdes fri for ukrudt direkte 
under vinstokkene, naturlig græsvækst midt i rækkerne, det meste 
af arbejdet i vinmarken udføres manuelt 
Høstmetode: Manuel med sortering ved vibrerende bord 
Vinifikation: Druemosten gærer i 3-4 uger i mindre, termostat-
regulerede tanke og med manuel pigeage, den malolaktiske 
gæring sker på egefade 
Lagring: På egefade i 18 måneder, hvoraf 1/3 er nye, franske fade 
Produktion: Omkring 30.000 flasker årligt, slotsaftappet 

✓ Velegnet til alle typer klassiske kødretter, 
kalvekød, svinekød, oksekød, lam, 
and, stegt kylling og grillede retter 

✓ Bedst fra 4-5 år 
til mindst 15 år efter høst 

✓ Nydes ved 16-18 ºC 
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Château Godeau er beliggende i hjertet af Saint-Émilions 
prestigefyldte, bølgende vinmarker og tæt nabo til berømte godser 
som La Mondotte, Tertre Roteboeuf og Troplong Mondot. 
Godsets vinmarker er noglre af de højst beliggende i appellationen, 
103 meter over havets overflade. 
 
Château Godeau er en hastigt opadstigende stjerne - specielt efter 
i 2012 at være blevet overtaget af Albéric og Agnès Florisoone, 
tidligere ejere af Château Calon Ségur i Saint-Estèphe. 
'Hotshot' ønologen Stéphane Derénoncourt og hans team er 
rådgivende konsulenter. 
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