
 

   2014 Durif 
 

Vineyard 
Variety:  100% Durif 
Region:   Khao Yai, Nakornratchasima, Thailand 
Sub-region: Asoke Valley 
Altitude: 350 m. above sea level 
Yearly Rainfall:  1,600mm 
Soil:              Loam-clay with decomposed lime base 
 
Winemaking 
Alcoholic fermentation: Stainless steel 
Malolactic fermentation: oak puncheons  
Oak maturation:             12 months, second-year  

French oak puncheons 
Alcohol content: 13 %/vol. 
Total acidity:  5.7 g/L 
pH:   3.85 
Winemaker:  Nikki Lohitnavy 

 
Winemaking and Tasting Notes 

Unique in Thailand and only found at GranMonte, Durif is eastern-France-originated. It is also known 

as Petite Sirah in the USA. The variety showed great potential in our experimental vineyard after the 

first planting in 2005. We have then expended into three sizable blocks of Durif. We are proud to be 

the first grower and only producer of Durif in Thailand. Hand-harvested at optimum ripeness in the 

mild February at 23°Brix to avoid overipeness, for juicy flavours and natural acidity. Fermented in 

stainless steel and malolactic fermentation was done in second year French oak punchoens. The wine 

was aged further in the puncheons for 12 months. 

The wine is layered with lively fruit aromas of red berries, fig, and blueberry. On the palate, the wine 

reveals juicey plum character and violet with chocolate nuance. It is young yet elegant with bold 

tannins and long lingering. Only 1,243 bottles produced, this 2014 Durif is a true collector’s item. 

กราน-มอนเต ้ มีความภูมิใจน าเสนอไวน์ท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษ หาไดท่ี้กราน-มอนเตเ้ท่านั้น องุ่นพนัธ์ุดูรีฟ มีก าเนิดจากภาค
ตะวนัออกของฝร่ังเศส ในอเริกาเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ Petite Sirah ไร่กราน-มอนเตเ้ร่ิมปลูกองุ่นพนัธ์ุน้ีเม่ือปี 2005 เร่ิมจากแปลง
ทดลอง และ ณ ขณะน้ีไดข้ยายเน้ือท่ีเพาะปลูกเตม็เน้ือท่ี  กราน-มอนเตเ้ป็นผูป้ลูกองุ่นพนัธ์ดูรีฟ เป็นรายแรกและรายเดียวใน
ประเทศไทย  เราเก็บผลองุ่นในช่วงท่ีสุกเตม็ท่ีเม่ือกลางเดือนกมุภาพนัธ์ ดว้ยปริมาณน ้ าตาล 23 บริกซ์ เพ่ือจะไม่งอมมาก
จนเกินไป เพ่ือถนนอมความหอมของผลไมแ้ละแอซิด เร่ิมหมกัในถงัแสตนเลส และตามดว้ยท า Malolactic fermentation ในปี
ท่ีสองในถงัโอค๊ฝร่งเศส ไวน์น้ีไดถู้กหมกัต่อในถงัโอค๊เป็นเวลา 12 เดือน 
ไวน์มีความซบัซอ้นของกล่ินหอมผลไมจ้ าพวกเบอร์ร่ี มะเด่ือ และบลูเบอร์ร่ี ส่วนรสชาตนั้นก็เป็นประเภทพลมั ชอคโกแลต 
เป็นไวนท่ี์ยงัมีอายนุอ้ยแต่มีความสง่างามดว้ยแทนนิน และการจบท่ียาว ผลิตเพียง 1,243 ขวด เท่านั้น เป็นไวนท่ี์ควรเก็บ
สะสม 
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