Maison Albert SOUNIT – de seneste 25 år
Bourgognehuset Maison Albert SOUNIT kunne i maj 2018 fejre 25 år med danske ejere; - men
husets historie går helt tilbage til 1851, hvor familien JEUNET lagde grundstenene til vinhuset.
Huset er opført i et stenbrud, som igennem århundrede har leveret stenmateriale til opførelse af
Rullys mange smukke ejendomme. Deraf navnet: Domaine de Meix des Crays (domainet i
stenbruddet). JEUNET familien var i sidste halvdel af 18’hundredetallet den toneangivende
vinfamilie i Rully og ejede nogle af Rullys bedste vinmarker.
Efter tabet af Falvien JEUNET under 1. verdenskrig mistede huset sin dynamik og overlod gradvis
kældre og produktionslokaler til den unge Albert SOUNIT fra begyndelsen af 1940’erne. Da det i
begyndelsen af 1990’erne stod Yolande og Albert SOUNIT klart, at deres søn, Roland ikke havde
planer om at overtage ledelsen af Maison Albert SOUNIT opstod tanken om at tage kontakt til husets
danske importør. Knud Kjellerup underskrev sammen med to gode venner aftalen om køb af Maison
Albert SOUNIT den 23. maj 1993.
Overtagelsen af Maison Albert SOUNIT omfattede négocient (=vin-handelshus) firmaet med fade og
vinlager samt en lejekontrakt til Domaine de Meix des Crays, - det vi i dag kalder SOUNIT’huset.
Produktionen bar præg af, at SOUNIT’ægteparret var oppe i alderen, - og det var mange år siden, der
for alvor var foretaget investeringer i produktionen.

Aftapning direkte fra de gamle fade i kældrene før 1993

Manuel dégorgering anno 1993

Der forestod et betydeligt oprydningsarbejde, som stod på de første par år efter overtagelsen.
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Maison Albert SOUNIT producerede oprindeligt Crémant de Bourgogne samt hvide- og røde
Bourgogner fra hele Bourgogne inkl. Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune og naturligvis Côte
Chalonnsise.
Côte Chalonnaise ligger i forlængelse af Côte de Beaune mod syd (ca. 17 km. syd for Beaune) og
omfatter 5 appellationer: Rully, Mercurey, Givry, Montagny og Bouzeron (sidstnævnte dog kun for
Aligoté druen). Côte Chalonnaise har igennem generationer været kendt for at levere gode og jævne
vine til de store negocienthuse i Beaune. Det har over tiden medført, at de fleste vinbønder i Côte
Chalonnaise har levet op til deres ry – og leveret billige vine til deres faste aftagere. Og det har
naturligvis kostet på renommeet. Hvis man skal leve af at levere billig vin, så må alle omkostninger
nødvendigvis barberes ned til et minimum, - med konsekvenser for kvaliteten: Maskinhøst i stedet for
manuel høst. Maksimalt høstudbytte, vinificering i gamle tanke (stål, jern, beton og cement) og ingen
fadlagring! Alt sammen medvirkende til, at prisen kunne holdes nede, - og kvaliteten naturligvis ditto.
Forud for overtagelsen af Maison Albert SOUNIT forestod naturligvis en grundigere analyse af
kvalitetsfaktorerne i Côte Chalonnaise, - og det stod klart, at der var et kæmpe uudnyttet
kvalitetspotentiale, som aldrig – eller kun sjældent kom til udtryk under de vilkår, der havde gjort sig
gældende som underleverandør til de store huse i Beaune.
Med den danske overtagelse af Maison Albert SOUNIT i 1993 var strategien klar: Fokus på kvalitet
og fokus på Crémant de Bourgogne og vine fra Côte Chalonnaise!
Med tiden opstod der et ønske om at
supplere négocient forretningen med egne
vinmarker, og det førte til købet af
vingården, Domaine Bernollin i 2005.
Dermed blev négoce delen suppleret med
eget Domaine og 6 ha. vinmarker, beliggende i Montangy.
I dag omfatter Domaine Bernollin 16,3 ha.
vinmarker, og derudover købes der druer fra
faste leverandører i Montagny, Mercurey og
Rully fra ca. 10 ha.
Domaine Bernollin i Jully-les-Buxy - Montagny

De følgende år blev der investeret massivt i nyt produktionsudstyr i cuveriet på Domaine Bernollin:
Nye termo-regulerede vinificeringstnke i stål, sorteringsbord ”table de trie”, ny afstilker, og masser af
vinfade – fransk eg, naturligvis!
Allerede fra 2005 blev produktionen omlagt til ”Agriculture Raisonée”: sidste stadie, inden
produktionen må kaldes økologisk. Høstudbyttet blev kraftigt reduceret, - og der blev investeret i nye
maskiner og redskaber til markarbejdet. Udelukkende manuel høst af druer til Crémant de
Bourgogne og hvide- og røde Bourgogner. Fra og med årgang 2016 er produktionen af Montagny 1.
Cru ”Les Chaniots” omlagt til økologisk drift.
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Herre i eget hus
I 2006 kronedes flere års intensive forsøg på at købe SOUNIT’huset i Rully, og vi blev dermed herre i
eget hus!

Sounit’s fadkælder i 1992

Den éne af 4 fadkældre på Domaine Bernollin i 2018

Der blev installeret ny elevator centralt i huset, hvormed virksomhedens drift med ét blev revet ud af
”middelalderen”. Det muliggjorde erstatning af de pittoreske stabler af flasker med box-paller, som
mere effektivt kunne håndteres med truck.
Nyt semi-automatisk dégorgeringsanlæg erstattede den gamle manuelle dégorgering. Drejning af
Crémant flaskerne blev nu foretaget af Gyro-robotter i stedet for de manuelle pupitre. Alt sammen
forbedrede arbejdsrutinerne til fordel for medarbejdere og til fordel for kvaliteten!

Nyt dégorgeringsanlæg

En af lagringskældrene under SOUNIT’huset i Rully
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Med købet af SOUNIT’huset, blev der også skabt bedre faciliteter i administration, ekspedition af
ordrer samt ikke mindst gode rammer til modtagelse af kunder og venner af huset.

Det store gamle loftsrum blev omdannet til køkken, - spisestue og opholdsstue

Husets fine salon fik en tiltrængt opfriskning

Den fine gamle spisestue blev fin igen
SOUNIT’huset er efter ombygning og modernisering kommet til at danne rammer om talrige
gruppers og enkeltpersoners besøg i Bourgogne.
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”Sandheden findes i glasset” – men grundlaget skabes i vinmarkerne!
Der diskuteres ofte, hvad der er vigtigst: Markarbejdet eller arbejdet i cuveriet? Egentligt er det en
frugtesløs diskussion, idet begge dele er lige vigtige. Kun med gode råvarer (druer) kan der skabes
store kvalitetsvine, - og det er naturligvis også set før, at fremragende druer af bedste oprindelse kan
ødelægges ved ukyndigt arbejde i cuveriet!
Hos Maison Albert SOUNIT og på Domaine Bernollin starter kvaliteten i vinmarkerne.
Kvalitetsarbejde i vinmarkerne kræver betydelige manuelle ressourcer og godt maskinelt udstyr. Den
økologiske drift, som siden 2016 har været praktiseret i Montagny 1. Cru ”Les Chaniots” vil gradvist
blive rullet ud til de øvrige vinmarker.

I Cuveriet og i vinkældrene vil der over de kommende år blive investeret yderligere i kvalitetsudstyr, ikke grundet øget produktion; - men med henblik på optimering af kvaliteten af det aktuelle
produktionsniveau.
I skrivende stund er det umuligt at sige, hvilken kvalitet årgang 2018 vil bringe. Ved begyndelsen af
juni er blomstringen næsten overstået. Frugtsætningen har været fin, - og hvis vi undgår hagl, tørke og
for megen regn, - og får sol i rigelige mængder, kan vi stadig håbe på en både mængdemæssig og
kvalitativ god høst. Under alle omstændigheder kommer hver en drue – og hver enkelt vin af
årgang 2018 til at repræsentere 25 året for det danske ejerskab af Maison Albert SOUNIT.

3 glade vinbønder: Knud, Jesper og Alex
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25 års jubilæum den 26. maj 2018
Det har været en fantastisk rejse på et kvart århundrede, hvor et lille slidt og ”træt” Bourgognehus ved
medarbejderne og ejernes fælles indsats er blevet et-, stadig lille - dog større; men tidssvarende og
kvalitetsbevidst Bourgognehus. Det blev fejret for medarbejdere, lokale kollegaer, drueleverandører og
en lille delegation af danske vinhandlere.

Apéritif i haven

Dækket op i spisestue og salon

Fest i stuerne
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