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Julien Mareschal måtte starte fra bunden da hans familie dyrkede korn og intet havde med 
vindyrkning at gøre. Men efter endt studie i landbrug tog han et diplom i vinfremstilling i 
Dijon og fik arbejde både i Bourgogne og Bordeaux. Han arbejdede også for korte perioder 
i Jura med traditionalist Xavier Reverchon i Poligny og mere moderne Pascal Clairet i 
Arbois. Efter at han havde besluttet, at det var i Jura at han ønskede at sætte sig selv 
op, fik han ved hjælp af statstilskud overtaget 3,5 hektar af velplejede, hovedsagelig 
25-årige gamle vinstokke i nogle af de bedste steder i Pupillin. I løbet af de næste par år 
lykkedes det ham at tilføje et par hektar mere og produktionen begyndte så småt at vokse, 
men Julien måtte stadig støtte sig økonomisk ved at give musikundervisning. Og hans 
interesse for musik fortsætter, han afholder regelmæssige jazz, folkemusik og vinaftener 
på sin vingård i Pupillin. 
Julien’s vine går fra styrke til styrke, hvilket afspejler det hårde arbejde i vinmarkerne og den 
omhyggelige vinfremstilling. Julien’s parceller er enten økoligiske eller biodynamiske, og 
fra 2012 har Domainet været officielt ’i omlægning’ direkte til biodynamisk vindyrkning.  
Stilmæssigt kan man betegne Julien’s vine som lette, mineralske og meget terroir-
drevne. Domainet har en bred vifte af hvide vine, både Ouillé (non-oxidativ) og Sous 
Voille (Oxidativ) samt røde og til dessert.
Ploussard er en lokal druesort i Jura, og giver meget lyse og læskende rødvine. Det er de 
syrlige røde bær som: ribs, tranebær og hindbær som dominerer udtrykket. I denne vin 
har Domaine de la Borde benyttet 30% hele drueklaser til gæringen. Det giver den ellers 
silkebløde Ploussard lidt rygrad til at holde sammen på hele herligheden. Er du fan af 
andre lette druesorter så som Pinot Noir eller Gamay, så vil Ploussard helt sikkert også 
være noget for dig.
Bonus info – Minus tilsat svovl og ufiltreret, serveres bedst kølig
Smag – Frugtig, saftig, læskende og utrolig drikbart, intens aromatisk i næsen. Lyst og 
sart.

Vin: Ploussard - Plous’saperlipopette – Domaine de la Borde 2018

Producent: Domaine de la Borde

Land: Frankrig

Område: Jura

Druer: Ploussard

Dykningsform: Biodynamisk, certificeret økologisk i marken. Vin Nature.

Lagring: Ståltank i 10 måneder med indledende semi maceration carbonic. 


