
 

   2015 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:                Well-drained red clay soil with  

weathered shale and limestone 

 
Winemaking 
Alcoholic fermentation: Stainless steel 
Malolactic fermentation: oak puncheons  
Oak maturation:               16 months, second-year  

French oak puncheons 
Alcohol content:                13 %/vol. 
Total acidity:  5.85 g/L 
pH:   3.92 
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 puncheons and aged for 16 months to soften 

the bold tannins, a distinctive characteristic of this grape variety. 

The wine is layered with lively fruit aromas of ripe mulberry, blackcurrant, and blueberry. On the palate, 

the wine reveals juicey plum character, mocha and black pepper nuance. It is young yet elegant with 

powerful tannins and long lingering finish. Only 643 bottles produced, this 2015 Durif is a true collector’s 

item. 

กราน-มอนเต้ มีความภมูิใจน าเสนอไวน์ที่มีเอกลกัษณ์พิเศษ หาได้ที่กราน-มอนเต้เทา่นัน้ องุ่นพนัธุ์ดรีูฟ มีก าเนิดจากภาค
ตะวนัออกของฝร่ังเศส ในอเมริกาเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ Petite Sirah ไร่กราน-มอนเต้เร่ิมปลกูองุ่นพนัธุ์นีเ้มื่อปี 2005 เร่ิมจาก
แปลงทดลอง และ ณ ขณะนีไ้ด้ขยายเนือ้ที่เพาะปลกู กราน-มอนเต้เป็นผู้ปลกูองุ่นพนัธ์ดรีูฟ เป็นรายแรกและรายเดียวใน
ประเทศไทย  เราเก็บผลองุ่นในช่วงที่สกุเตม็ที่เมื่อกลางเดือนกมุภาพนัธ์ ไมง่อมมากจนเกินไป เพื่อถนนอมความหอมของ
ผลไม้และแอซิด เร่ิมหมกัในถงัแสตนเลส และตามด้วยท า Malolactic fermentation ในปีที่สองในถงัโอ๊คฝร่งเศส ไวน์นีไ้ด้ถกู
หมกัตอ่ในถงัโอ๊คเป็นเวลา 16 เดือน ไวน์มีความซบัซ้อนของกลิน่หอมผลไม้จ าพวกเบอร์ร่ี ลกูหมอ่น และบลเูบอร์ร่ี สว่นรส
ชาตนัน้ก็แสดงลกัษณะเหมือนลกูพลมั  ม็อคคา่ และพริกไทด า เป็นไวน์ที่ยงัมอีายนุ้อยแตม่ีความสง่างามด้วยแทนนินหนกั
แนน่ และการจบที่ยาวนาน ผลติเพียง 643 ขวด เทา่นัน้ เป็นไวน์ที่ควรเก็บสะสม 
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