
Domaine Barat 

Domaine Barat holder til i Milly, en liten landsby rett utenfor Chablis. Eiendommen drives i dag av 6. 

Generasjon, Angèle og Ludovic. De deler kjærligheten til området og parsellene de dyrker, samt 

ferdighetene og lærdommene de har arvet av foreldrene. De dyrker i dag 22 Hektar Chardonnay 

spredt over flere kvalitetsnivåer.  

Alle parsellene deres er beplantet i Kimmeridge jordsmonnet som gjør Chablisvinene så spesielle. For 

150 millioner år siden lå Chablis under vann og huset enorme mengder små østers og bløtdyr. Disse 

artene regjerte i Chablis i millioner av år og dannet ett lag av kalkmergel kalt Kimmeridge. Dette laget 

ble senere dekket av ett nytt lag kalt Portland. En nedsenking i landskapet har brakt frem de 

forskjellige lagene og gjør at de forskjellige jordsmonnene skaper klare grenser i Chablis.  

Det arbeides så naturlig som mulig, men de er ikke sertifisert. Ludovic tar seg av alt arbeidet i 

vinmarken og med innhøstingen, mens Angèle har ansvaret i vineriet siden 2008 årgangen. Det 

benyttes ikke kunstgjødsel eller ugressmidler. Vinmarken pløyes en gang iløpet av våren. 

Siden 1984 har alle druene blitt plukket maskinelt, druene gjennomgår en streng seleksjon før de  

presses og mosten hviler i 24 timer. Fermenteringen foregår i temperaturkontrollerte ståltanker 

etterfulgt av malolaktisk gjæring. Vinen får deretter hvile på bunnfallet frem til Januar/Februar før 

vinene klares og filtreres. Vinene flaskes i Mai. Alt dette gjøres for å best mulig bevare friskhet, frukt, 

sjø og mineralpreget som kjennetegner Chablis av høy klasse!    

 

 

 

 

   



Vin navn Chablis 2012 

Produsent Domaine Barat 

Område Chablis, Bourgogne 

Alkohol 12,5% 

Druetype Chardonnay 

Restsukker 2 gr/l 

Pris ex. Mva 145,- 

Vinbeskrivelse Klassisk Chablis kun lagret på ståltank, aromaer av lime, eple, mineraler, 
flint og sitronskall. Intens mineralitet, med syrlig og lett frukt, flott 
balansert syre. 

Matfølge Sashimi, Skalldyr, Hvit fisk 

 

 

 

Vin navn Chablis 1er Cru «Les Fourneaux» Vieilles Vignes 2012 

Produsent Domaine Barat 

Område Chablis, Bourgogne 

Alkohol 13,5% 

Druetype Chardonnay 

Restsukker 2 gr/l 

Pris ex. Mva 181,- 

Vinbeskrivelse Fra 50 år gamle vinstokker i Fourneaux. Dufter av grønne epler, lime, 
mineraler, flint, østers, fjære og anis. Konsentrert og samtidig delikat. 
Stram og markant syre med balansert frukt og en lang mineralsk 
ettersmak.  

Matfølge Østers, Skalldyr, Hvit Fisk,  

 


