Chateau des
Rontets
Oblast: Burgundsko
Lokalita: Pouilly – Fussé, Beaujolais
Rozloha: 7 ha
Produkce: 30.000- 35.000 lahví
Výnos: maximálně 45 hl/ ha
Odrůdy: Chardonnay, Gamay
TOP víno: Pouilly-Fuissé AOC Les
Birbettes
Technolog: Claire a Fabio GazeauMontrasi

Vinařství jsme našli jako mnohá jiné z této oblasti na festivalu vín Grand jours de Bourgogne. Stále
ještě rodinné vinařství vedou spolu Usedlost byla založena 1793 původně jako fara. Vedou ho a
pracují na něm manželé Claire a Fabio Gazeau – Montrasi. Vinice se nachází se v nadmořské výšce
okolo 350 m. Jde o polohu na vrcholu kopce, která uzavírá údolí Fuissé směrem na jih. Zde se
nacházejí polohy pro vína Pouilly-Fuissé Clos Varambon a Pouilly-Fuissé Les Birbettes. Podloží se
skládá z tvrdých vápenců a na povrchu je tloušťka ornice velmi tenká (maximálně 20 cm) a skládá se
ze štěrků a křemičitých jílů a je silně kamenité. Mezi oběma vrstvami je slída a poměrně drobivý
vápenec. Tyto vlastnosti zaručují velmi dobrou drenáž vody a vývoj kořenů, které mohou klesat mezi
vápenci a využít jejich trhlin. Od roku 2005 je vinařství certifikováno certifikací Ecocert, která je jedna
z nejpřísnějších. V podstatě jde jen o administrativní potvrzení naší dlouhodobé práce, protože
používání herbicidů, pesticidů a chemických hnojiv a dalších věcí nepovažujeme za správné vzhledem
k udržitelnosti životního prostředí a autentickému projevu našich vín.
Podle výpisu z farního rejstříku pana Abbého Glaneura de Fuissé z roku 1858 se původně místo kde se
nachází jmenovalo Pierrefolle (šílený kámen). Podle pozůstatků kamených trosek to prý naznačovalo,
že se na tomto místě že se tu konaly obřady druidů.
Část vinic usedlosti leží v regionu Beaujolais. Côte de Besset je jedním z dvanácti klimatů Saint-Amour
v jednom z Cru de Beaujolais. Tyto vinice Chateau de Rontets, které mají celkovou plochu jen půl

hektaru, jsou výše položené
přímo na východ. Nacházejí se
na primárních vulkanickosedimentárních útvarech,
bohatých na oxid křemičitý.
Jsou tam písčito – hlinité
půdy, polohy se vyznačují
poměrně strmým svahem a
kamenitostí. Côte de Besset
odpovídá východnímu svahu
kopce, který se nachází mezi
vesnicemi Saint-Amour,
Pruzilly a Julienas. A na rozdíl
od jiných vinohradů vinařství
mají tyto vinice písčitou půdu.
Vína jsou jemná a elegantní.
Vedení vinné révy je velmi
tradiční, abychom zachovali
dlouhodobou kontinuitu.

