
Clotilde Davenne 
 
 

Clotilde Davenne er en kvinne av naturen og i sitt arbeide med vin tilstreber hun en mest mulig økologisk tilnærming til 

sine vinmarker. Hun produserer Chablis på alle fire nivåer – Petit Chablis, Chablis, Premier Cru og Grand Cru. 

Clotilde er for øvrig den første kvinnen i Chablis’ vinkjellere. 

 

 

Clotilde Davenne 

 

 

Like i utkanten og sydvest av selve byen Chablis, ligger vineiendommen Les Temps Perdus. En vineiendom bygget 

opp av en dyktig og prisbelønt vinmaker som helt siden slutten av tenårene har sporet sin karriere og sitt liv inn mot å 

lage vin. Clotilde Davenne har sin ønologiske utdannelse fra universitetet i Dijon. I de 17 årene mellom 1989 og 2004 

var hun trofast og hardtarbeidende vinmaker hos Jean-Marc Brocard, en av Chablis største produsenter. 

Eiendommen hennes i Préhy ble opprinnelig kjøpt som et hjem i 1992, uten tanke på at den skulle bli en uavhengig 

produsent. Tanken var mer at eiendommen skulle bidra som et hyggelig tilskudd til økonomien gjennom salg 

av druene til hennes daværende arbeidsgiver Brocard. Historien ville det annerledes, og etter nøye overveielse sluttet 

hun hos Brocard i 2005, ett år etter lanseringen av hennes første årgang under eget navn. I år feirer Domaine Les 

Temps Perdus 10 år. 

 

Domaine Les Temps Perdus 
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Hun disponerer over 9 hektar vinmarker, noe som kan virke lite når hun disponerte over 180 hektar hos Brocard. Men 

Clotilde ville tilbake til en mindre produksjon med en mer naturlig tilnærming til jorden, uten bruk av moderne teknikker 

som man er avhengig av i storproduksjon. 

Vinmarkene til hennes Petit Chablis er nøye utvalgt. Alle ligger i skråninger med god soleksponering og befinner seg i 

nærheten av Préhy. Ofte ligger vinmarkene i portlands-jordsmonn som består av et mer kalkholdig og mineralholdig 

jordsmonn enn det mer fossilpregete jordsmonnet Kimmerridge som man finner ellers i Chablis. Clotildes Petit Chablis 

er på høyde med mange andre produsenters Chabliskvalitet. Flott fruktighet av eple og lime preger vinene, samt et lite 

innslag av flintstein. 

Vinmarkene til hennes Chablis befinner seg i sørvendte skråninger i Courgis, sør i regionen 300 m.o.h. Hun benytter 

40 år gamle vinstokker. Gjennom mange år har kvaliteten på Clotildes Chablis vært høyere og bedre enn mange 

andre produsenter i Chablis. Vinen er en klokkeklar, tradisjonell Chablis med tydelig kalk/mineralpreg, eple og sitrus. 

Hun har også vinmarker i Bourgogne Côtes d’Auxerre og Saint-Bris, den eneste appellasjonen hvor det er tillatt å 

bruke druen Sauvignon Blanc i Chablis området. Hennes Sant-Bris kan minne om Sancerre, men den har en mer 

tydelig fruktighet .Å lage vin er ingen kunst sier hun, men for å lage god vin av alle årganger trenger man mye 

kunnskap og vilje av stål. Sistnevnte egenskaper lyser av Clotilde om man er så heldig å treffe henne, smilende, 

levende opptatt av Chablis og hvordan en god Chablis skal være. 


