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Maj 2020 · Nr. 68Nyt Sol, sommer og Château de Haux

I Danmark er sommeren startet tidligt i år. Nu har vi 
haft 3-4 uger med tørt varmt vejr – i april. 

Dette har for mange betydet clairet, rosé og hvidvin på 
terrassen. 

Langsomt åbner landet op og vi kan igen begynde at 
invitere venner og familie til et glas vin. Et glas vin på 
terrassen er det vi har i baghovedet, når vi laver vores 
sommervine. 

Faktum er nemlig, at mere og mere vin bliver drukket 
uden mad til, specielt de lettere vine som clairet, rosé 
og hvidvin.

Hvis man ser på statistikken, drikker ca. 25 % af dan-
skerne over 55 år, vin til maden hver dag. Vi har på 
Château de Haux de sidste mange år forsøgt at udvikle 
nye vine, der svarer til medejernes ønsker.

Det er en langsommelig proces, hvor vi starter med at 
omplante marker for at få de rette druer. Efterfølgende 
eksperimenterer vi med gæringsmetoder, fadlagring 
m.m. Vi smager os herefter igennem de nye årgange 
indtil, vi finder en kvalitet, som vi tænker vores med-
ejere vil sætte pris på.

Sidste år præsenterede vi, efter et par års udvikling, en 
rosé. Vi havde noteret os, at der var en stadig større ef-
terspørgsel efter netop rosé, og vi lavede så en mindre 
produktion for at se, om der blandt vores medejere var 
en efterspørgsel. Det viste sig, at vi ramte rigtigt. Den 
lille produktion vi havde lavet fik hurtigt ”ben at gå på”.

Vi tilbyder nu en fuld buket af sommervine fra
Château de Haux :

• Château de Haux Blanc, Reserve des Propriétaires 
 – en klassisk hvid bordeaux, frisk og aromatisk.

• Château de Haux Rosé – en let sommervin, frisk 
 og ikke alt for tør.

• Château de Haux Clairet – en af vores største 
 succeser gennem mange år.  Lavet udelukkende 
 på røde druer.

Selskabets kontor og lager
Smedeholm 17B
2730 Herlev
Telefon: 3964 2400

Telefontid:
Tirsdag til fredag 10.00 - 13.00

Åbningstid:

Mandag lukket

Tirsdag til torsdag 10.00 - 16.00

Fredag 10.00 - 15.00

Lukkedage i forbindelse med ferie 

kan ses på haux.com.

Herlev kontoret er lukket på alle helligdage.

Aktionærnummer
For at kunne bestille på www.haux.com
har du brug for at have dit aktionærnummer
ved hånden.

På de trykte udsendelser står dette nummer 
i forbindelse med dit navn og adresse sva-
rende. Der svarer til din adresse registreret 
hos os, giver direkte adgang til at bestille til 
de særlige medejerpriser. Notér dette num-
mer et sted, så du altid har det ved hånden.

Din kode til hjemmesiden svarer til det 
registerede postnummer, hvis du ikke har 
ændret den selv.

Det løbenummer og registreringsnummer,
der står på selve aktiebrevet, er ikke dit
aktionærnummer og kan ikke benyttes.
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Réserve des Propriétaires blanc 2019 

Lige siden vi startede med at producere vores egen 
hvidvin på Château de Haux i 1987, har vi lavet en sær-
lig kvalitet til aktionærerne, Réserve des Propriétaires.

I mange år blev Réserve des Propriétaires kun solgt ved 
primeursalg en gang om året mod forudbestilling nog-
le måneder, før vi sammenstak og tappede vinen. Dette 
skyldtes, at vi ikke havde nok hvide druer til at lave den 
høje kvalitet for at dække salget over hele året.

Vi har nu, efter de mange om- og tilplantninger siden 
2011, langt flere og bedre parceller med grønne druer
til at producere en hvidvin af den høje kvalitet, hvilket 
gør, at vi nu kan dække aktionærernes behov for hele 
året.

Réserve des Propriétaires blanc 2019 har en rigtig fin 
balance mellem den aromatiske frugt fra Sauvignon 
Blanc druen og fylden fra Semillon. Siden det første 
parti kom til Danmark i februar, har vinen udviklet sig 
yderligere. Den er frisk med en fin duft og smag af hyl-
deblomst, citrus, let tropisk frugt, meget aromatisk og 
med en let ren syre, der gør den særdeles egnet til en 
lun sommerdag.

Vi håndplukker stadig en væsentlig del af de bedste 
parceller med grønne druer ligesom presningen sker 
under vakuum for at sikre, at mosten ikke iltes.
En super vin til medejerne over sommeren.

Der er fuld gang i arbejdet på Château de Haux. Vi tap-
per, binder op i markerne og arbejder i kældrene.

Château de Haux ligger så langt ude på landet, at risi-
koen for Corona er begrænset, så arbejdet fortsætter.

Jeg har dog for første gang i mit liv deltaget i en virtuel
assemblage (blanding) af vin, da vi skulle stikke en 
rødvin sammen. Hver af deltagerne havde fået tilsendt 
smagsprøverne fra hver af de ståltanke og træfade, som 
nu skulle blandes til den endelige vin. Vi smagte hver for 
sig, mens vi Skypede over internettet og drøftede, hvor-
dan blandingsforholdet skulle være. Vi kunne forståelig 
nok ikke smage den endelige blanding, men alt tyder på, 
fra de kommentarer jeg har modtaget fra eksperterne i 
kælderen på Château de Haux, at det er gået godt.

I sidste uge blev dele af Bordeaux ramt af et frygteligt 
haglvejr, der ødelagde mange vinmarker. Men Château 
de Haux blev ikke ramt, da centrum for uvejret lå ca. 
15 km nord for slottet. Til gengæld har det i en periode, 
hvor der har været stort set tørke i Danmark, regnet i 
Bordeaux. Det er den omvendte verden.

Renoveringen af Château de Haux bevæger sig fremad,
men ikke helt så hurtigt som vi havde håbet på.

Nyheder fra Haux

Der har været forsinkelser pga. Underleverandører, der 
ikke har kunnet levere materialer osv., men der sker da 
lidt hver dag. Vores franske arkitekt er fuld af forhåbning.

Mens vi ventede på materialer, fik vi brugt tagdække-
ren, der gerne ville arbejde, til at lægge nyt tag på ho-
vedhuset på Château St. Pierre.

Vi håber stadig på, at vi kan komme i gang med reno-
veringen af slottet indvendigt efter efterårsferien i år.

HUSK 
At du selv kan se og rette din adresse, 
e-mail og telefonnummer ved at logge 

dig ind på www.haux.com. 

At tjekke, om du har henlagt vin 
på www.haux.com. det er dit eget an-

svar at få vinen taget hjem, mens 
den stadig kan drikkes.

”Alle udsmykninger skæres i hånden.”
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Nye grønne dyrkningsmetoder på Château de Haux
I Frankrig arbejder de mest progressive vinbønder 
på at udvikle nye produktionsmetoder og nye vin-
stokke, der tager mere hensyn til naturen og kræ-
ver mindre brug af sprøjtemidler.

Det er meget vanskeligt, at dyrke vin helt uden at 
sprøjte vinstokkene. Generelt er klimaet relativt 
fugtigt, hvilket giver grundlag for at svampesyg-
domme breder sig hurtigere end i meget tørre og 
varme områder. Klimaforandringer har endvidere 
medført, at vi nu oftere bliver ramt af hagl, frost, 
oversvømmelser m.m. end tidligere. Derfor er der 
relativt få vinbønder i Bordeaux, der har fundet 
det muligt at gennemføre en total omlægning af 
produktionen, - og mange har måtte give op.

På Château de Haux har vi igennem snart 10 år 
gradvis ændret til en langt mere ”grøn” produkti-
on. Det er en langvarig proces, som er blevet gen-
nemført ved især fire større tiltag:

1. Omplantning: Vi har omplantet meget store 
arealer over de seneste år med vinstokke, der er 
mere resistente overfor de nu kendte sygdomme.

2. Mekanisk bearbejdning: I stedet for at bruge 
”kemi” til at holde ukrudt m.m. nede, har vi løst 
problemet ved at investere i klippemaskiner, der 
kan bearbejde mark og vinstokke, hvilket kræver 
flere mandetimer.

3. Sygdomsbegrænsende bælter: Den store skov, der 
hører til ejendommen, som omkranser de sydligt lig-
gende vinmarker medfører, at sygdomme, svampe 
m.m. meget nemt ”kryber” fra skoven over i de nært-
liggende vinstokke. Derfor har vi på disse marker ryd-
det skov og vinstokke, og dermed skabt et belte, der gør 
det vanskeligere for sygdomme at sprede sig fra skoven 
til vinstokkene.

4. Overvågning: Vi er meget opmærksomme på ud-
vikling af sygdomme blandt vinstokkene og holder 
løbende tæt øje med de enkelte parceller. Så snart vi 
konstaterer, at et angreb er ved at udvikle sig, sprøjter 
vi, men kun på det lille område, der er inficeret, hvis 
det ikke er muligt, at bekæmpe sygdommen mekanisk.
Herudover har vi eksperimenteret med jordforbed-
ring, gylle osv. Alt er ikke lykkedes helt, som vi havde 
håbet, men vi fortsætter med forskellige tiltag også på 
dette område.

Hvor langt er vi nået på Château de Haux? Hvis vi 
kigger på, hvad vi har af omkostninger til gødning og 
bekæmpelsesmidler, kan vi se et markant fald over de 
sidste 10 år. Vi taler om et fald på næsten 80%. Det har 
kostet på mængden af indhøstede druer i samme peri-
ode, og vi er lidt mere udsatte ved sygdomme, men ud-
viklingen og princippet er vigtigt og vil blive fastholdt!
 
Slottets marker er i en betydelig bedre naturmæssig 
balance end tidligere, og en tydelig effekt af tiltage-
ne ser vi på dyrelivet, som er blevet langt mere livligt 
blandt vinstokkene. 
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Flere af jer har gennem årene læst mine artikler om alle 
de dejlige oplevelser og ture, man kan tage på, når man 
bor i et af feriehusene på Château de Haux eller Château 
Saint Pierre. Disse forslag til ture er beskrevet i en map-
pe, som ligger i hver af ferieboligerne.

I forbindelse med et besøg på Château de Haux og 
Château Saint Pierre har mange af jer gennem årene 
også været på ture med Mathilde Pfeiffer. Mathilde bor 
i Bordeaux og har gennem årene med stor succes arran-
geret ture for de aktionærer, der har booked hende til en 
guided tur i vinområderne. I vil sikkert huske disse ture 
som spændende og med mulighed for at opleve ting og 
steder, som man ellers ikke ville have fået. Turene kan 
arrangeres med Mathilde som guide eller køres på egen 
hånd. Mathilde er opvokset i Danmark og Bordeaux, 
med en fransk mor og en dansk far og taler derfor både 
dansk, fransk, engelsk og tysk. Hun er ud af en kendt 
”gammel” fransk vinfamilie og har derfor mulighed for 
at arrangere besøg på nogle af de mest kendte vinslotte 
i området, som ellers ikke modtager besøgende. Har I 
særlige ønsker, skræddersyr hun også gerne en tur efter 
jeres specifikke krav. I kan læse mere om Mathilde og 
hendes ture på www.haux.com under Ferieboliger. Ma-
thilde kommer her med et bud på to ture I kan tage på i 
forbindelse med jeres ophold på Château de Haux eller 
Château Saint Pierre.

En tur til Arcachon bugten
- Af Mathilde Pfeiffer
Arcachonbugten ligger lidt over 1½ times kørsel fra 
Château de Haux. En lille tur til stranden giver god af-
veksling en slags ferie i ferien om end kun for en dag. 
Det er et skønt sommerhusområde og folk fra Bor-
deaux tager ofte herud på weekend udflugt når solen 
skinner. De smukke farver og naturen inspirerer også 
mange kunstnere i området. 

Bugten er beskyttet fra Atlanterhavets store bølger, er 
derfor perfekt til at svømme i. Du kan også sejle en tur 
i en lokal Pinasse eller Chaland båd omkring ”Ile aux 
Oiseaux” (fugle øen). 

Alle seværdigheder i Arcachonbugten vil være for stor 
en mundfuld på en dag og jeg anbefaler derfor, at du 
vælger enten at tage til Dune du Pilat/Arcachon eller 
til den anden side af bugten Cap Ferret halvøen. Her 
kommer det an på hvilken stemning du opsøger: 
- på den ene side af bugten den relativt store Arcachon 
by og den flotte udsigt på toppen af Dune du Pilat eller

En tur til vandet

- på den anden side det hyggelige Cap Ferret, med de 
små fiskerlandsbyer og det majestætiske Atlanterhavet.

Arcachon og den storslåede udsigt fra Dune du Pilat:
Arcachon er en fin by, som blev anlagt som kursted af 
brødrene Pereire. Den gamle by på toppen af bakken 
”Ville d’Hiver” har smukke gamle villaer, alle bygget 
på samme tid omkring 1860 med det formål at huse 
prominente og velhavende mennesker, som tog på kur-
ophold. De lokale nåletræer, den atlantiske fyrretræ, 
som efter sigende skulle have velgørende essentielle 
olier og i kombination med havets lette brise give god 
og kurerende luft. I dag er de smukke huse blevet hel-
årsboliger og byen er vokset med både sommerhuse og 
mere moderne boligbyggeri. Der er et fint marked, som 
har åbent om formiddagen alt afhængig af sæsonen. 
Langs hele kysten ligger talrige restauranter, hoteller 
og smukke sommerhusvillaer helt ud til vandet.

Et par kilometer langs kysten fra Arcachon ligger Dune 
du Pilat som er Europas største sandklit. Turen derop 
er godt for benmusklerne og udsigten på toppen er 
storslået. Det er virkelig et fantastisk sted. Hvis man 
ønsker at nyde udsigten uden at skulle klatre helt op, er 
det et godt tip at tage til ”La Coorniche”, et luksushotel 
designet af Philippe Strack med bar og restaurant.

Cap Ferret, de hyggelige fiskerlandsbyer og Atlanterhavet:
På Cap Ferret halvøen er der ingen store byer og på 
denne side af bugten er stemningen mere afslappet og 
landlig.

Cap Ferret betegner både den landtunge som ligger 
mellem Atlanterhavet og bugten og dertil den landsby 
som ligger for enden af halvøen. 

På vejen er der flere maleriske og hyggelige fiskerlands-
byer med østersproducenter. Mine favoritter er Canon 
og l’Herbe, men også den gamle fiskerby på selve spid-
sen af Cap Ferret. I dem alle kan man spise friske østers 
direkte hos producenten med udsigt over bugten og 
Europas største sandklit - Dune du Pilat. De serverer 
udover østers også rejer, søsnegle, paté og selvfølgelig 
følger der vin med. Nogle af østersproducenterne for-
tæller også gerne om deres arbejde. Der er selvfølgelig 
også gode traditionelle restauranter og alle med sam-
me afslappede og hyggelige stemning.

Cap Ferret har et virkelig godt marked, som er åbent 
om formiddagen onsdag og lørdag hele året og hver 
formiddag i sommersæsonen.

Når man er i Cap Ferret by, er der en meget kort af-
stand på 1½ km mellem stranden ved bugten og At-
lanterhavet og to helt forskellige strandstemninger. At-
lanterhavet med dens storslåede naturkræfter og store 
bølger, hvor man udover at ligge på stranden enten kan 
gå en dejlig tur, kaste sig i bølgerne eller surfe, og lige 
på den anden side af tangen er bugten, hvor stemnin-
gen er mere rolig. Her kan man også nyde strandlivet 
og bade i mere roligt vand.
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De små glæder Château de Haux i Coronatiden
I disse tider, hvor vi ikke må komme tæt på hinanden, 
har vi behov for at holde kontakt på anden vis end nor-
malt. Vi kender alle sammen nogen, som er isoleret og 
måske føler sig alene. At lade disse vide, at de ikke er 
glemt men kun gemt, er derfor vigtigt. Vores bud på en 
hyggelig lille vingave kunne være nogle små flasker 25 cl. 
vin fra Château de Haux.

Det vil helt sikkert vække glæde at modtage en kasse 
med 12 små nuttede 25 cl. flasker i en blanding af rosé, 
blanc og rouge (4 af hver).

Høstmiddage 2020

Château de Haux fredag d. 11. september.
Høstmiddag på Château de Haux er en årlig tilbage-
vendende begivenhed og afholdes hvert år i uge 37.

En festlig og hyggelig aften med lækker mad og rigeligt 
af slottets dejlige vine.

Mange medejere har igennem årene deltaget flere gan-
ge i disse fester og har forudbestilt ferieboliger netop i 
denne uge. Dette er også tilfældet i år, og kun Château 
la France er stadig ledig. Det er et fantastisk sted med 
pool og smuk udsigt over vinmarkerne og i kort af-
stand til Château de Haux. Château la France har plads 
til til 14 personer.

Fredensborg Store Kro lørdag d. 24. oktober.
I Danmark har vi også igennem årene haft tradition for 
at fejre høstens afslutning. I år har vi planlagt høstfesten 
på Fredensborg Store Kro. Store Kro er smukt renoveret 
og ligger kun få meter fra Fredensborg Slot. Et dejligt 
sted. De laver fantastisk mad, og vinene fra Château de 
Haux sørger vi for. Så det kan ikke gå helt galt, men …..

I disse tider er det svært at planlægge frem i tiden. 
Mange spørgsmål melder sig. Er det muligt at afholde 
noget på det tidspunkt? Er det forsvarligt mm? Planen 
er fortsat, at vi skal fejre høstens afslutning, hvis rege-
ringen tillader det til den tid.

Derfor sæt kryds i kalenderen og følg med på hjemmesi-
den.Vi vender tilbage, når vi nærmer os og ved mere om, 
hvorvidt årets høstmiddag i Danmark kan blive til noget.

De sælges i en samlet pakkepris med vin og levering for 
430,00 kr. og kan bestilles på  www.haux.com.

Hvis du gerne vil have en lille hilsen lagt ved, skal du 
blot, skrive din hilsen i bemærksningsfeltet under dit 
navn og adressen når du bestiller kassen. Så sørger jeg 
for, at den bliver skrevet over på et Haux postkort.

Det er en gave der vil glæde.

Vi kan glæde os over, at Coranavirus ikke har ramt 
nogen af medarbejderne eller gæsterne på Château 
de Haux. Sandsynligheden for at blive smittet i om-
rådet omkring Château de Haux ifølge de Franske 
myndigheder ca. halvt så stort som i Danmark. Langt 
hovedparten af de smittede bor i nordøst Frankrig 
og omkring Paris. Medarbejderne arbejder for tiden 
i markerne, og bygningshåndværkerne er i gang med 
renoveringen af slottet.

Leverancer af vin fra Château de Haux til Herlev fore-
går planmæssigt, så det er ikke selve epidemien, der 
har ramt os, det er mere følgevirkningerne.

Nogle medejere har afbestilt ferieboliger på Château de 
Haux til sommer. Dette vil give mulighed for andre, 
hvis bevægelses-restriktionerne i Frankrig, som ventet, 
bliver lempet fra midten af maj.

For de af jer der bliver i Danmark over sommeren, 
er det oplagt, at nyde den danske sommer med nogle 
gode flasker vin fra eget slot. Husk derfor at bestille 
friske forsyninger i god tid før sommerferien.

Bestil sommervinene nu. Vi leverer både til din 
hjemmeadresse og til sommerhuset, dog kun til bro-
faste adresser. I Herlev har vi etableret en udendørs 
Take Away service for at sikre imod smitte.

Udskydelse af 
generalforsamling

Vi har traditionelt afholdt general-
forsamlingen i Franske Vingårde A/S 

ultimo Maj.

Grundet Corona har vi valgt at udskyde 
generalforsamlingen indtil videre.

Vi vil indkalde pr. mail i god tid, når
det igen bliver sikkert at mødes.
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En mangeårig drøm er gået i opfyldelse for os. At være
værtspar på Château de Haux, bo i Frankrig og opleve
årets gang på ”vores” vinslot.

Vi kom til Haux i midten af januar, hvor vi blev godt 
modtaget af sidste års værtspar, Astrid og Magnus. Vi 
er faldet godt til og har nydt at købe friske varer på vo-
res lokale marked i Creon om onsdagen, og markedet 
i Cadillac om lørdagen. Vi har også haft lejlighed til at 
spise godt på nogle af områdets restauranter og se os 
lidt omkring i de hyggelige befæstede byer og i Bor-
deaux.

Vi har haft og har stadig det mest vidunderlige vejr, og 
her er så smukt med alting helt lysegrønt og med blom-
strende træer og buske. Kastanjerne står med fine lys, 
hylden og de første roser blomstrer.

Her er også et fantastisk dyreliv. I februar så vi store 
flokke traner på træk nordover, her er mange rovfugle:
musvåger, falke og høge og den sorte glente er også 
kommet og om natten hører vi ofte uglen tude nede 
langs åen. Vi har haft besøg af hærfuglen et par gange, 
men den er sky, og vi har endnu ikke fået et godt billede
af den. En lidt mindre charmerende del af dyrelivet er 
vildsvinene – de har adskillige gange været på havear-
bejde rundt omkring på slottets plæner og vendt græ-
størv på store områder i jagt på gode sager at spise. Det
er noget af et puslespil at rydde op efter dem.

I slutningen af januar oplevede vi tapningen af Réserve
des Propriétaires Rouge og La Cave de Propriétaires
2018, samt clairet, rosé og hvidvin 2019. I alt omkring
150.000 flasker.

Nyt fra årets værtspar 
Foråret kom tidligt til Bordeaux i år, så vi slog græs før-
ste gang i midten af februar. I slutningen februar gik vi
i gang med at klargøre ferieboligerne med maling og 
hovedrengøring, så nu står de fine og klar til at mod-
tage gæster, hvilket vi glæder os meget til. De første 
gæster havde vi i 1815-Huset allerede fra begyndelsen
af februar. Det er desværre også de eneste gæster vi har 
haft indtil nu, for den 17. marts erklærede præsident 
Macron ”confinement” (indespærring / isolation) for 
alle i Frankrig som følge af corona pandemien.

Det betyder, at vi kun må bevæge os ud for at købe ind 
i nærmeste supermarked samt for at få motion, dog 
maksimalt 1 km væk og højst 1 time om dagen. Vi må 

dog også køre til Château St. Pierre, så vi kan se til bo-
ligerne og passe haven der.

Hver gang vi bevæger os væk fra slottet, skal vi med-
bringe en underskrevet erklæring med dato og tids-
punkt samt formål med vores tur. Denne skal vi vise 
ved en eventuel kontrol. Vi kan heldigvis gå nogle fine 
ture på cirka 4 - 5 km indenfor den tilladte radius på 1 
km fra slottet, og vi har vores egen skov, hvor vi kan gå 
tur, så det nyder vi.

De lokale markeder er lukkede her under corona kri-
sen, men heldigvis har de lokale supermarkeder et rig-
tigt godt udvalg af friske råvarer – grønsager, kød, fisk
og ost. Det eneste, der især i starten var mangel på, var
håndsæbe, toiletpapir, tørret pasta, grønsager på dåse 
og mel – så også i Frankrig har der været hamstring.

Haux ligger i en region af Frankrig, der ikke er særligt
hårdt ramt af coronavirus. Her bor cirka det samme 
antal mennesker som i Danmark, men her er færre 
døde og syge end i Danmark, så vi føler os helt trygge 
ved at være her.

Alle slottets ansatte har lov til at komme på arbejde,

og her er fuld aktivitet i vinmarkerne. Vinen er blevet 
beskåret og bundet op, de små skud forneden på vin-
stokkene er blevet fjernet, og lige nu bliver overflødige
skud på vinen fjernet. Selvom vi har varmt vejr, er der 
lagt halmballer ud på strategiske steder sådan, at der 
kan sættes ild til dem, hvis der skulle komme en pe-
riode med nattefrost. Vinen har fine grønne skud og 
knopper, så det er en kritisk periode, hvis vi får frost.

I 2017 mistede området her 50 – 60% af udbyttet på 
grund af frost da vinen blomstrede. Først i midten af 
maj er risikoen for nattefrost borte.

Renoveringen af slottet skrider også fremad. Stenhug-
gerne har lavet de fineste murbuer til de to gavlvinduer 
og er nu i gang med at renovere murkronen. Denne 
skal være færdig, inden der kan lægges tagkonstrukti-
on. Tømreren var gået i gang med at etablere bjælkelag 
til etageadskillelsen mellem 1. og 2. sal, men havde kun 
nået cirka en tredjedel, inden landet blev lukket ned 
den 17. marts.

Lisbeth og Preben Østfeldt – Værtspar 2020
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I januar var der travlhed på slottet. Der blev gjort klar
til tapning, og vinen blev filtreret.

I slutningen af uge 4 kom der adskillige lastvognstog til 
slottet. Der blev afleveret omkring 100 paller med nye 
flasker – hver med 1.400 stk. Mandag den 27. januar 
før klokken 7 om morgenen ankom en stor last vogn, 
som en overdimensioneret biblioteksbus kørte siderne 
og bagenden ud og afslørede et topmoderne tappe-
anlæg. Indtil den 4. februar blev der arbejdet fra før 
solopgang til efter mørkets frembrud. Der blev tap pet 
først rødvin, derefter clairet og rose og til sidst hvidvin. 
I alt omkring 140.000 flasker.

En gaffeltruck kørte paller med flasker ind på to ele-
vatorer. Flaskerne blev herefter løftet op på starten af 
fyldelinjen. Flaskerne blev først skyllet og blæst rene, 

Slotsaftapning

Der findes næsten altid en anledning til at drikke et 
glas vin, men det er sjældent, at det endegyldige argu-
ment er, at det er sundt. Men det kan du sagtens bruge 
næste gang.

Vin er nemlig sundt og har så mange fordele, at der 
efterhånden ikke er nogle grunde til at lade være med
at nyde et glas.

Dagens.dk har samlet en liste, som vi må dele med jer.

1. Det er godt for hjernen
Druerne der bliver brugt til rødvin indeholder det akti-
ve stof, resveratrol, der hjælper på korttidshukommel-
sen. Et forskningsstudie har vist, at forsøgspersonerne 
som havde indtaget stoffet fik meget lettere ved at hu-
ske ord og det øgede ligeledes aktiviteten i den del af 
hjernen, der styrer hukommelse, indlæring og følelser.

2. Bedre hud
Resveratrol i de blå druer, der bliver brugt til rødvin, 
har vist sig at hæmme væksten af bakterier, der for-
årsager akne. Dertil hævdes det, at den mest effektive 
måde at indtage resveratrolen på er at drikke det. For-
skere har nemlig fundet ud af, at den bedste måde at 
indtage det på er ved vin, frugt og grøntsager fremfor 
cremer, hvor det ikke er lige så effektivt.

3. Du bliver gladere
Et glas vin har en afslappende effekt, men det kan rent
faktisk også modvirke depression. Et spansk studie har
vist, at personer der drikker mellem to og syv glas vin
på en uge har en reduceret risiko for at få en depres-
sion.

4. Reducerer risikoen for leversygdomme
Det er ikke nogen hemmelighed, at alkohol kan for-
årsage leverskader, men forskning viser, at hvis man 
drikker med måde - et glas vin om dagen - kan det rent
faktisk fedtleversygdom (NAFLD), der er den mest ud-
bredte leversygdom i vores del af verden.

Otte gode grunde til at drikke vin

5. Sundere tænder
Det er de færreste, der er klar over, at lidt vin kan styrke
dine tænder. Men på samme måde som resveratrol 
beskytter huden, så gør den rent faktisk det samme i 
munden, hvor det beskytter tænderne mod skadelige 
bakterier.

6. Bedre immunforsvar
Forskning viser, at rødvin kan styrke immunforsvaret.
Et studie der fulgte 4000 læreres drikkevaner i et år  
fandt frem til, at dem der drak vin havde en reduceret 
risiko for at blive forkølet i modsætning til dem, der 
drak øl og spiritus. De der slet ikke drak alkohol, havde 
større risiko for at blive forkølet.

Forskerne mener, at det er antioxidanterne i vin, der
hjælper med at beskytte mod betændelse i kroppen og
styrke immunforsvaret.

7. Stabiliserer blodsukkeret
Rødvin er rig på polyphenol, der er en antioxidant, der
interagerer med de celler i kroppen, som påvirker lag-
ring af fedt og regulerer blodsukkeret. Selv mængden af
polyphenol i et lille glas rødvin har vist sig at være nok
til at regulere og stabilisere blodsukkeret.

8. Hvidvin er godt for hjertet
Hvis hvidvin er din favorit, så frygt ej. Der er også posi-
tive sundhedsmæssige ting forbundet med den gyldne
drik. I stedet for resveratrol, som der er i rødvin, inde-
holder hvidvin de ’lyse’ stoffer tyrosol og hydroxytyro-
sol, som forskere har fundet ud af, er sundt for hjertet.
Det er især hvidvine fra Frankrig, Italien og Tyskland,
der er rige på antioxidanter. 

hvorefter de blev fyldt med vin og lukket med prop el-
ler skruelåg.

Flaskerne fik påsat etiketter, pakket i kasser og stablet 
på paller, der blev kørt ind på lageret. En del af flasker-
ne fik ikke etiketter på – de bliver opbevaret i pallebok-
se med 600 flasker.

En lille del af vinen blev tappet i 25 cl. flasker. Det kun-
ne det store anlæg ikke klare, så der kom et mindre an-
læg på en anden lastvogn og så blev der tappet små fla-
sker – næsten som var det sodavand. Sjovt nok var det
Perrier, der havde leveret tappeanlæggene.

Da alt dette skete på slottets område, er vinen selvføl-
gelig ‘Mis en bouteille au Château”.
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AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE
Smedeholm 17B – 2730 Herlev

CHÂTEAU DE HAUX
33 550 Haux – France

Tlf. +45 39 64 24 00  ·  www.haux.com  ·  info@haux.dk

”Find en ny aktionær!” – denne konkurrence har vi med 
stor succes kørt igennem flere år, med heldige anbefalere
som vindere og glade nye aktionærer. Det er muligt at 
tegne aktier på vores hjemmeside www.haux.com.

Husk at skrive dit navn på ordren under 
”Navn på anbefaler”.

Konkurrencen løber frem til den 30. november 2020,
hvorefter de fire heldige vindere udtrækkes og offentlig-
gøres ved årets julesmagning. Vinderne kontaktes direk-
te for aftale om levering/afhentning af præmierne.

Alle aktionærer, uanset om du bor uden for Danmark,
kan deltage i konkurrencen, men grundet lovgivning, af-
gifter og logistik skal præmierne afhentes enten på vort
kontor i Herlev eller på Château de Haux i Bordeaux.

Konkurrencen – ”Find en ny aktionær”

Et års forbrug af vin
120 flasker af slottets vine. Vi sammensætter et bredt 
udvalg af slottets vine, som du vil kunne nyde nu og 
i det kommende år.

En uges ferie i ”La Residence”
Nyd en uges skøn ferie i den ny restaurerede ferie-
bolig ”La Residence”, som er hovedhuset på Château 
Saint Pierre. 

Et halvt års forbrug af vin
60 flasker af slottets vine. Vi sammensætter et bredt 
udvalg af slottets vine, som du vil kunne nyde nu og 
i det kommende år.

30 flasker vin
30 flasker af slottets vine. Vi sammensætter et bredt 
udvalg af slottets vine, som du vil kunne nyde nu og 
i det kommende år. 

Bomærke
Bomærket som Aktieselskabet Franske Vingårde be-
nytter i dag, stammer fra familien Jørgensens tidligere 
vinhandel i Hellerup nord for København.

Det blev tegnet af vinhandler Knud Jørgensen i begyn-
delsen af sidste århundrede på baggrund af hans far 
vinhandler Peter Jørgensens, lidt mere simple bomærke 
fra 1871.

Bomærket har vi taget med os til Château de Haux, 
hvor det bruges i forbindelse med tryksager og til på-
tryk af korkpropper, gaveemballage m.m.

Idéen med de tre flasker stammer fra Peter Jørgensens 
barndomshjem Tre Flasker Kro, som lå lidt nord for det 
daværende mindre København ud ad Lyngbyvejen. 

Flaskerne står på et fundament af mursten, solidt opbyg-
get sten for sten omkranset af en hestesko, som kan fange 
”lykken” og det hele omkranset af vinløv og drueklaser.

Forneden står skrevet ”Pro usu - non pro abusu” – til brug 
ikke til misbrug, et motto som vi i familien stadig holder 
i hævd.


