Gusbourne Estate - esimene Inglise veinitootja Eestis
Gusbourne on Inglismaa üks prestiižemaid šampanja meetodil vahuveini valmistajaid. Eelmisel aastal valis
International Wine & Spirits Competition (IWSC) Gusbourne Inglismaa parimaks veinitootjaks („English
Wine Producer of the Year“).
Eriti hea meel on teatada, et Gusbourne on hetkel ainuke Eestis saadaolev Inglise veinitootja ning praegu on
nende veinid lisaks koduturule esindatud vaid kolmes riigis - Iirimaal, Itaalias ja Ameerikas.
Gusbourne veinimaja asub Kagu-Inglismaal Kenti krahvkonnas Appledore külas 120 kilomeetri kaugusel
Londonist. Gusbourne valduste ajalugu ulatub tagasi 1410. aastasse, kuigi veini on seal valmistatud alates
2006. aastast. 16. sajandil teati seda kohta 'Gooseborne' nime all. Sellest ajast on mõisa vapil kolm hane, mis
kaunistavad ka tänapäeval Gusbourne pudeleid.
2003. aastal ostis Andrew Weeber Gusbourne valdused ning esimesed
veinipuud istutati sellele järgneval aastal. Andrew eesmärk oli algusest peale
teha midagi unikaalset ja pärast põhjalikke uurimustöid lasi ta veiniaeda
istutada Burgundia kloonid, mis selle asukoha ja pinnasega ideaalselt sobivad.
Burgundia kloonide saagikus on väga madal ning see võimaldab toota kõrge
kvaliteedilist veini. Gusbourne valmistab šampanja meetodil (methóde
champenoise) kolme ainult aastakäigu vahuveini ning erakordsetel
aastatel ka väga väikeses koguses tavaveini, mis on 100% Pinot Noir
viinamarjadest. Esimene aastakäik oli 2006, mis jõudis müügile 2010. aastal
pärast kolme aastat pudelis pärmisettel küpsemist.
Gusbournele kuulub Kentis 21 hektarit veiniaedu, kus pinnases on peamiselt savi ning sügavamal leidub ka
liiva, merekarpe, liivakive ja rauamaake. Veiniaedade madal lõunapoolne asetus koos mere lähedusega
(vähem kui 10 km) tagab viinamarjade regulaarse küpsuse. Veinimajale kuulub ka 22 hektarit aedu LääneSussexis, kuid siiamaani pole neid aedu veel veinivalmistamiseks kasutatud. Need aiad asuvad South Downsi
rahvuspargis, kus on peamiselt lubjarikas kriidine pinnas.
Gusbournes kasvatatakse Champagne maakonnale omaselt Chardonnay, Pinot Noir ja Pinot Meunier
viinamarju. Viinamarjad koristatakse eranditult käsitsi oktoobri alguses. Kogu toodang valmistatakse ainult
oma aedade viinamarjadest, mis pressitakse täiskobaratena. Kääritamine toimub kontrollitud temperatuuril
terasmahutites kuni kolm nädalat. Piiratud kogus veini suunatakse väikestesse tammevaatidesse, mida
kasutatakse hiljem lõpliku segu tegemiseks. Teistkordne kääritamine toimub pudelis, kus veini hoitakse
pärmisettega kontaktis minimaalselt 22 kuud, aga enamasti tehakse seda 36 kuud.
Gusbourne veine serveeritakse Inglismaa parimates restoranides, hotellides ja eksklusiivsetes kaubamajades
nagu näiteks Le Gavroche, Fat Duck, The Dorchester, Fortnum & Mason, Selfridges jne.

2009 Gusbourne Estate, Brut Reserve, Sparkling, Kent
Brut Reserve on valmistatud 77% Chardonnay, 14% Pinot Noir ja 9% Pinot Meunier viinamarjadest. Dosage
on 9 g/l kohta ja vein on olnud 36 kuud pudelis pärmisettel. Aroomis on tunda erksat sidrunit, valgeid
luuviljalisi, värskelt küpsetatud saia, õunu ja küpsetatud õunakoogi nüansse. Maitse on värske, hea
tsitruselise struktuuriga ning tunda on veel küpsetatud õunu, pirne, mett, sarapuupähkleid ja kaerahelbeid.
Kokku on valmistatud 16 500 pudelit. Soovitav on tarbida lähima 3 aasta jooksul. 2009 aastakäiku peetakse
Inglismaal siiani parimaks.
International Wine Challange 2014 – Gold Medal
IWSC Trophy 2013 – 'Best Bottle Fermented Sparkling Wine' (2008 a.)
2009 Gusbourne Estate, Blanc de Blancs, Sparkling, Kent
See on paljude arvates Inglismaa parim 100% Chardonnay'st valmistatud vahuvein. Dosage on madal, alla 7
g/l kohta ning vein on olnud 36 kuud pudelis pärmisettel ning läbinud ka täieliku malolaktilise kääritamise.
Aroomis on tunda rohelisi õunu, tsitruselisi, tugevat röstsaia ja õunakooki. Maitse on suurepärases
tasakaalus, kreemja kuid mineraalse struktuuriga ning tunda on erksat happesust, pähkleid, küpsetatud
õunu ja pirne. Kokku on valmistatud vaid 7000 pudelit. Vananemispotentsiaal 5+ aastat. 2009 aastakäiku
peetakse Inglismaal siiani parimaks.
International Wine Challange 2014 – Silver Medal
International Wine Challange 2013 – Gold Medal (2008 a.)
Decanter World Wine Awards – Gold Medal & Regional Trophy (2007 a.)
2011 Gusbourne Estate, Pinot Noir, Kent
Seda 100% Pinot Noir viinamarjadest veini valmistatakse vaid erakordsetel aastatel väga väikestes kogustes.
Veinipuud (Burgundia kloonid) on istutatud 2007. aastal. Paljude Inglismaa veiniajakirjanike – ja kriitikute
arvates on tegemist parima Inglismaa punaveiniga. 2011 oli suurepärane aastakäik, paljuski tänu väga
päikesepaistelisele septembrile.
Viinamarjad on koristatud käsitsi. Kääritamine toimub terasmahtutites ning vein laagerdub 7 kuud
Prantsuse tammevaatides, millest 20-30% on uued. Aroomis on tunda maasikaid, tumedaid kirsse ja kerget
vürtsikust. Maitse on värske, marjane, kerge, pehme ja heas tasakaalus. Tunda on veel kirsse, granaatõuna ja
õrna sigarisuitsu. Serveerida 16 kraadi juures. Kokku on valmistatud vaid 3200 pudelit.

Inglismaa veinitootmine numbrites
Kasvuala (ha): 1,438
Kogutoodang (milj. pudelit ): 4.4
Veinitootjate arv: 124
Veini tüübid: 66% vahuveinid | 25% valged | 9% punased ja rosé
Parimad kasvualad: Kent ja Sussex
Turuosa kogu UK veinimüügist: 0.25%
London
Gusbourne

Taust
Roomlased tõid veinivalmistamise kulutuuri Inglismaale juba 2000 aastat tagasi. Näiteks Henry VIII ajal
(16. sajand) oli Inglismaal 139 arvestatavat veiniaeda, kuid järgnevate sajandite jooksul nende arv
märkimisväärselt kahanes. Praeguse veinitööstuse revolutsiooni alguseks võib lugeda 1952. aastat kui
Hampshires istutati üle väga pika aja esimene märkimisväärne veiniaed, kust ka 1955. aastal esimesed
Inglise veinid peale Esimest Maailmasõda müüki paisati. Tänapäeval kõrge kvaliteedi poolest tuntud
veinitootjad on esile kerkinud alles viimase 10-15 aasta jooksul.
Hetkel väikesest Inglismaa veinivalmistamise revolutsioonist kõneleb ka fakt, et kasvualade pindala on
viimase kümne aastaga kahekordistunud ja vanad viinamarjasordid on kõrvale heidetud ning uued on
asemele leitud. Uus fookus on šampanja meetodil valmistatud vahuveinidel ja seega ka Champagne
maakonnale omastel viinamarjasortidel.
Selleks on ka head põhjused. 1960-1990 oli suurim veinimajade ja veiniaedade kasvu periood Inglismaal.
Esiteks parimad piirkonnad Kent ja Sussex asuvad ainult 140 km Champagne maakonnast põhja pool ning
teiseks on nende piirkondade pinnas väga sarnane Champagne maakonna parimatele aedadele.

