DOMAINE DU CAYRON
LOKALITA: Francie, Rhone, Gigondas
ROZLOHA VINIC: 17 ha (100 % červená)
ROČNÍ PRODUKCE: 30.000 lahví
VÝNOSNOST: 30 hl/ha
PODLOŽÍ: Hlinito-kamenité, vápenaté, písčité
ODRŮDY: Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre
TOP VÍNO: Gigondas
TECHNOLOG: Michel Faraud a dcery
KONTAKT: 59 Rue de la Libération, 84190 Gigondas
WEB: www.domaineducayron.com

Rodinné vinařství Domaine du Cayron bylo založeno v roce 1840, sklepy postavil v roce 1936 děda současných tří
majitelek, sester Delphine (má na starosti administrativu a ekonomiku), Cedrine a Roseline (obě vystudovaly
enologii) Faraud, které jsou již pátou vinařskou generací. Ty na vinařství pracují pod vedením svého otce, Michela
Faraud.
O Gigondas se občas říká, že je mladším a chudším bratrem Chateauneuf du Pape, což dokládá i porovnání cen vín
obou apelací. Zkuste ale vína naslepo porovnat. Dojdete k závěru, že obecně je kvalita velmi srovnatelná a výjimky
se objevují na obou stranách. Na du Cayron dělají pouze jedno cuvée, ze 70 % Grenache, 14 % Syrah,
15 % Cinsault a trochy Mourvedre. Keře jsou staré 40 až 70 let. A právě toto víno je jasným příkladem kvality
Gigondas. Navíc za skvělou cenu.
Michel Faraud se svou cestou za úspěchem nijak netají a říká, že je za ním jen tvrdá práce a správná rozhodnutí
na vinici. Dělá striktní selekci hroznů (výnosnost do 30 hl/ha), ruční sběr, zásadně víno nečiří, ani nefiltruje,
a nechává jej ležet ve starých sudech po dobu jednoho roku. Moderní postupy jej nechávají chladným. Jeho vína
jsou tradicionalistická, možná by se dalo říct i starosvětská. V tom nejlepším významu slova…

Červená vína
Gigondas AOC
Odrůda:
78 % Grenache, 14 % Syrah, 6 % Cinsault, 2 % Mouvèdre
Vinice:
Cca 450 m. n. m.; stáří vinic 45 až 75 let; východní expozice; hlinito-vápenaté
Vinifikace: Ruční sběr, selekce, 21denní macerace. Fermentace probíhá spontánně ve starších velkých sudech
na kvasinkách z vinice, kde víno také 12 měsíců zraje. Víno není ani čířeno, ani filtrováno.
Ocenění:
Wine Advocate: 2014 - 87, 2013 - 88, 2012 - 91, 2011 – 92, 2010 - 90;
Vinous Media: 2013 - 91, 2012 - 92, 2011 – 92, 2010 - 93
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