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VINMAKARE: Koji Nakada

LAND: Frankrike

REGION: Côte de Nuits Bourgogne

APPELLATION(ER): Bourgogne, Meursault, 
Chambolle Musigny, 
Nuits-St-Georges m.fl.

FÖRSTA ÅRGÅNG: 2001

PRODUKTION: 5000 lådor per år

ODLING: AB/ traditionell

VIN FAT STOCKÅLDER LOTT YTA

Bourgogne Blanc 50% nya, 18 mån 30 år Meursault, Puligny M., 
Haut Beaune

1,0 ha

Mersault 60% nya, 18 mån 30 år Les Mellerands, 
Les Pelles

0,5 ha

Bourgogne Rouge 20% nya, 17  mån 30 år Côte de nuits -Fixin, 
Gevrey-Chambertin

0,3 ha

Chambolle Musigny 50% nya, 18 mån 40 år Le Clos, Village, Porlottes 0,2 ha

Nuits-St-Geor-
ges   

50 % nya, 18 mån 75 år Les Argillats 0,2 ha

MAISON LOU DUMONT
Koji Nakada- Japansk rising star i Bourgogne

Han bytte karriär i Japan mot att 
bygga upp en vinfirma, bytte hets 
mot lugna Bourgogne. 2001 var 
första årgången och nu vid lansering 
av 2012 stoltserar Lou Dumont med 
representation på Michelin-stjärne-
prydda krogar världen över. Den 
japanska mentalitetens fokus och att 
ingen detalj är för liten har visat sig 
mycket gynnsam i vinmakningsarbetet. 
I dagsläget äger han små lotter och 
gör vin på en hantverksmässig nivå i 
22 appellationer. Hans hem tillika cave 

ligger i Gevrey-Chambertin. Han köper 
frukt från småbönder i trakterna, en 
del av buteljeringarna är av etthundra 
procent AB-certifierad frukt. Koji 
Nakadas Bourgogne Blanc görs på 
AOC-klassad frukt från Meursault 
och Puligny-Montrachet med 50% 
nya fat. På den röda instegaren 
så fick hälfen av frukten behålla 
stammarna på, något som inte 
märks nämnvärt i texturen, mer på 

komplexiteten i doften.

Vitikultur 
Köper 90% av sin frukt från 
mestadels AB-certifierade bönder, 
all egen odlig är AB-cerifierad. 

Vinifikation
Genomgående jäses allt vitt på 
fat och allt rött förblir ofiltrerat. 
Macerationen sker i oreglerad  
temp. Battonage tillämpas fast 
i form av varsam rullning i en 
vagga.  

I Flaskan 
Kojis viner är moderna med 
betoning på förstklassig frukt, 
renhet och längd. När det 
gäller vitt har han en underbart 
respektfull kännsla för var och 
en av kommunerna han gör vin 
ifrån. Klassisk terroir med hög 
fruktmognad och storhet och 
längd. Det röda buteljeringarna 
är genomgående rika i stilen rejält 
med frukt i stram kostym av ny ek.
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