DUGAT-PY vs Domaine MORTET

DUGAT-PY
Historisch
Reeds sedert het begin van de 17de eeuw is de wijnmakersfamilie Dugat actief in de GevreyChambertin appellatie. Bernard en zijn zoon Loïc Dugat zijn reeds de 13de generatie die met een
unieke ervaring, opgedaan door de familie sedert al 4 eeuwen, het werk in de wijngaarden en
wijnbouw bestendigen.
Mijlpalen:
- 1645: Geboorte van zoon van Hugues Bollenot, zoon van Etienne Bollenot, wijnbouwer op een
cru-wijngaard van Gevrey-Chambertin.
- 1923: Het huwelijk van Fernand Dugat en Jeanne Bolnot resulteert in de creatie van domein
Dugat.
- 1972: Pierre en Michèle Dugat ( de ouders van Bernard Dugat ) winnen ‘La Tasse d’Or du
meilleur Grand Cru Rouge’, jaargang 1972, uitgereikt door Alexis Lichine, met hun CharmesChambertin.
- 1975: Eerste vinificatie door Bernard Dugat en aankoop van percelen.
- 1994: Oprichting van de domeinnaam Dugat-Py door het bijvoegen van de meisjesnaam van zijn
vrouw waarmee hij in 1979 getrouwd is.

Bernard, Jocelyne en Loïc Dugat-Py

- 1996: Loïc werkt zich in op het wijndomein terwijl hij ondertussen stages doet en een
universitaire opleiding volgt.

- 1999: Eerste jaar van de omschakeling naar de biologische wijnbouw op de Chambertin
wijngaard alsook op die van de cuvée Gevrey-Chambertin Coeur de Roy.
- 2003: Behalen van het bio-label door het wijndomein. Aankoop van twee percelen in de Côte de
Beaune, Pommard en Meursault Blanc.
- 2004: Renovatie en ontwikkeling van nieuwe ‘chaix’. Aankoop van een perceel in Chassagne
Montrachet 1er Cru Morgeot Blanc.
- 2006: Het bewerken van de wijngaard met paarden op verschillende plaatsen: Chambertin,
Mazis-Chambertin, 1er Cru Les Evocelles en Fonteny ...
- 2009: Nieuw perceel Evocelles.
- 2011: Nieuwe percelen in Corton Charlemagne en Pernand Vergelesses 1er cru Sous Frétille.

Domaine MORTET
Charles Mortet sticht zijn wijndomein in 1956 met een hectare wijnstokken. Trouw aan de
Bourgondische traditie, verkoopt hij het grootste deel van zijn productie aan de groothandel.
In 1978 vervoegen zoon Denis, samen met zijn vrouw Laurence, vader Charles. Denis is dan 22
jaar oud en Laurence 20 jaar. Als dochter van landbouwers werkt zij zich met plezier snel in in
de wijngaarden terwijl Denis zich geleidelijk meer bezig houdt met de commercialisering.
In 1993 volgt Denis zijn vader op en richt Domaine Denis Mortet op. Begonnen met 4,5 hectare,
verspreid over de gemeenten Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny en Vougeot, breidt het
domein zich langzamerhand uit in Gevrey-Chambertin met o.a. het Premier Cru perceel Lavaux
Saint-Jacques, En Motrot, Au Velle, En Champs, alsook La Côte des Longeroies te Marsannay.
Verdere uitbreiding in 1997 met de lieu-dit La
Combe du Dessus,

in 1999 met het perceel

Chambertin Grand Cru, in 2000 met percelen
Premier Cru en lieu-dit En Derée.
Momenteel is het domein 11,2 hectare groot.
In 2000 vervoegt zoon Arnaud zijn vader.
Sinds 2005 leidt hij het domein met zijn
moeder Laurence.
Laurence en Arnaud Mortet

