
Clos de la Roilette er en af de absolutte topejen-
dommene ikke bare i Fleurie, men i hele Beau-
jo-lais. Af de totalt 14 hektar ligger de 9 hektar 
på en af de bedste beliggenheder i hele Fleurie. 
Det er primært den lerholdige del af Fleurie 
appellationen der grænser helt op til Moulin-á-
Vent, og besidder mange af de samme karak-
teristika som denne nabo appellation. Resten af 
vinmarkerne ligger i Brouilly.
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Clos de la Roilette
Fleurie, Beaujolais



I 1920erne da Fleurie appellationen blev født, 
blev den tidligere ejer rasende på de franske 
myn-digheder, da hans parcel i Moulin-á-Vent, 
pludselig blev en del af Fleurie. Han navngav 
derfor Clos’et efter sin væddeløbshest Roilette, 
og satte et foto af hesten på etiketten, og sam-
tidig næg-tede han nogensinde at ville bruge 
ordet Fleurie på vinen. Den dag i dag er hesten 
stadig at finde på de berømte etiketter, men 
ordet Fleurie indgår dog efter de nye og nu-
værende ejere overtog ejendommen.

Tilbage i 1967 overtager Fernand Coudert ejen-
dommen, og hans søn Alain der i dag stadig 
driver stjerne ejendommen kommer til vinhu-
set i 1984. Så det er en mand med mere end 
35 årgange under bæltet, og det smages i de 
imposante og tæt strukturerede Fleurie vine, 
der er dybt koncen-trerede og lagringsværdi-
ge. Vinstokkenes alder på mellem 30 og 90 år, 
og de små udbytter gør sit til at vinene snildt 
lagrer 8-10 år i en god kælder. 

Selvom vinenes terroir læner sig mest op af en 
Moulin-á-Vent, så vinificerer Alain sine vine som 
en Fleurie, da han gerne vil bevare så megen 
elegance og friskhed i vinene som muligt. 

Markarbejder udføres ”lutte raisonnée”, med 
stor respekt for naturen. Langt de fleste parceller 
bearbejdes kun manuelt og uden maskiner. 
 

 
 

 

LAND
Frankrig

OMRÅDE
Beaujolais

PRIMÆR APPELLATION
Fleurie

GRUNDLAGT
1910/1967

EJER/VINMAGER
Alain Coudert

STØRRELSE
14 hektar

DYRKNING
Økologisk ikke certificeret

JORDBUND
Ler, granit

DRUER
Gamay

 

Gamay


