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MICROKLIMAT BJUDER PÅ ELEGANS OCH KOMPLEXITET
Sylvain Fadat tillhör en av stjärnorna i södra Frankrike. Han grundade Domaine d’Aupilhac långt
före den kvalitetsrevolution som nu har skett i Languedoc. Sylvain såg tidigt vilken fantastisk
potential vingårdarna runt hans hemby Montpeyroux hade. Denna by utgör ett microklimat i det
högt klassade området Terrasses du Larzac. Tack vare långsiktigt kompromisslöst arbete kan vi idag
avnjuta hans viner som bjuder på stor energi och livlig personlighet.
Domaine d’Aupilhac ligger i Montpeyroux, ca 36 km nordväst om Montpellier och här har familjen
odlat druvor i över 5 generationer. Källaren som byggdes år 1989 ligger mitt i byns hjärta. En stor del
av vinstockarna växer på ”terrasser” med en sydvästlig exponering, på en plats som heter ”Aupilhac”.
Arbetet i vingården sker med stor hänsyn till naturen. Familjen plogar regelbundet så att rötterna
tvingas längre ned i den kalla underjorden. Detta skyddar vinstockarna från säsongens torka och
djupare rötter hittar olika jordmån vilket leder till komplexitet och nyanser i vinet. Familjen skördar
druvorna för hand vid perfekt mognad. Inte för tidigt för att undvika tuffa tanniner och inte för sent
för att behålla en fin syra. Jäsningen sker varsamt utan tillsatt jäst. Vinerna mognar sedan på fat i
familjens källare och buteljering sker utan varken klarning eller filtrering. Det medför att även
veganer kan dricka vinerna. Det noggranna arbetet i vingården ger förutsättningar till ett enkelt och
naturligt arbete i vinkällaren. Alla viner är både Demeter- och ecocerifierade.
Doften är intensiv och komplex med underbara dofter av mörka bär och örter. Smaken är rik och
nyanserad med toner av nymald svartpeppar och körsbär tillsammans med en
balanserad syra och lång eftersmak.
Vinet släpps den 2 februari och i en begränsad upplaga på 2400 flaskor.
Cuvée d'Aupilhac Rouge 2014
Pris: 169 kr
Artikelnr: 91164
Volym: 750 ml
Alk: 13,5%
För mer information, kontakta: A B
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