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Fakta

Navn: Benjamin Leroux

Benjamin er en mester i å levere et rent fruktuttrykk kombinert

Beliggenhet: Burgund , Frankrike

med fantastisk tekstur i vinene sine.

På tross av sin  i vinmakerkretser  unge alder (f. 1975), har Benjamin Leroux
holdt på med vin nesten hele livet. Allerede som 15-åring fikk han jobbe hos
notoriske Domaine du Comte Armand i Pommard under Pascal Marchand. Dette
inspirerte ham til å ta sin grad i ønologi og etter hvert reise verden rundt i vinens
tjeneste. Det kan nevnes: Drouhin i Oregon, Cos dEstournel i Bordeaux og
Giesen på New Zealand.
Etter noen mindre jobber i Burgund etter utenlandsoppholdene fikk han jobben
som vinmaker hos Comte Armand i 1999. I dag driver Leroux sin
negociant-virksomhet fra en ny vinkjeller i hjertet av Beaune, som han deler med
Dominique Lafon. Dette er småskala negoce-virksomhet som konsentrerer seg
hovedsakelig på viner fra Volnay og Puligny. Han har både vinmarker som han
eier selv og driver for andre, samtidig som han kjøper druer fra bønder som har et
tett samarbeid med. Selv om Comte Armand ikke ble sertifisert biodynamisk før
2005, så var det der Benjamin fikk øynene opp for betydningen av økologi og
biodynamikk. En praksis han har holdt fast på siden, og videreutviklet i sin egen
negociant-virksomhet. Halvparten av vinmarksarealet drives økologisk, og

andelen er stadig økende. For de fleste cuveene er ikke produksjonen større enn
ett til fem fat per vinmark, og total produksjon for den første årgangen i 2007 var
på 120 fat.
Benjamin er en mester i å levere et rent fruktuttrykk kombinert med fantastisk
tekstur i vinene sine. Han er meget forsiktig med eik, og er selvsagt meget opptatt
av terroir og typisitet.
Leroux er en fascinerende personlighet med en nærmest encyklopedisk
kunnskap om Burgund. Han har en høy stjerne blant både kollegaer og
vinskribenter, og når Jancis Robinson intervjuet Allan Meadows (Burghound.com)
for en tid tilbake siden, og spurte hvem som ville bli etterfølgeren til den store
Henri Jayer, ble Benjamin Leroux nevnt som én av to kandidater. Det sier alt
om potensialet til denne mannen.

