
Vinsmagning med biodynamisk vinproducent 
Christophe Beau fra Languedoc 

Torsdag den 12. november kl. 17.00 – ca. 20.00 i Økologiens Hus i Åbyhøj 

 Christophe Beau fra Domaine Beauthorey i Languedoc kommer til Århus 
og afholder vinsmagning med et udvalg af sine vine og fortæller om sine 
erfaringer fra over 30 års erfaring med økologisk 
og biodynamisk vindyrkning i Sydfrankrig. Han 
har været certificeret efter de biodynamiske 
Demeter-regler siden 1998.  

De fleste vinproducenter anvender i dag beskæringstypen 
"dobbelt guyot", der danner en slags todimensionelt espalier. 
Christophe Beau anvendes derimod "gobelet", der giver lavere 
udbytte (et kvalitetsmæssigt plus), og som giver en mere 

tredimensionel vinstok (et holistisk plus ifølge Christophe).                                              
Her ses denne beskæringstype på nogle af de ældre vinstokke 

Domænet ligger nord for Montpellier omkring Pic Saint-Loup, og det råder over godt 10 
hektar med både meget gamle vinmarker, som er op til 80 år (to hektar blandet Cinsault, 
Carignan, Aramon), såvel som nyplantninger, der er 15 år (Syrah og Grenache ). Cirka en 
tredjedel ejes privat og resten ejes via en slags partnerskab med forbrugere og vinhandlere.  

Det er en markant personlighed, man kan møde:  Christophe Beau har en 
kunstnerisk og musisk tilgang til det at dyrke og lave vin, og det ses bl.a. af 
indretningen af vingården (se tegning).   http://www.beauthorey.com/ 

Program:  
 Præsentation af domænet og dyrkningsmetoder  
 Smagning af 6 vine kommenteret af Christophe Beau 
 En snak om biodynamisk dyrkning med spørgsmål 
 Buffet med biodynamiske produkter 

Arrangementet afholdes på engelsk, men spørgsmål og specifikke 
begreber kan oversættes efter behov  

Fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug medvirker projektleder 
Klaus Loehr-Petersen, der vil fortælle om de biodynamiske 
principper og metoder.  

Sted: Økologiens Hus, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj 
Tidspunkt: torsdag den 12. november kl. 17.00 til 20.00 

Pris: 75 kr. pr. person inkl. let buffet med biodynamiske produkter 

Tilmelding senest den 8. november: vin@vinimperiet.dk eller 28 69 68 28 
Der kan betales til: Sparekassen Kronjylland, Regnr.: 6186, Kontonr.: 4802578 
Eller SWIPP/Mobilepay til 28 69 68 28 (Vinimperiet) 

Arrangører:  Foreningen for Biodynamisk Jordbrug www.biodynamisk.dk i  samarbejde med 
Vinimperiet www.vinimperiet.dk 

Arr. er støttet af informationsmidler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug 

http://www.beauthorey.com/
http://www.biodynamisk.dk/
http://www.vinimperiet.dk/

