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KOMPROMISSLÖS PREMIER CRU FRÅN JOSEPH DROUHIN
Trots en tuff inledning på 2016 med vårfrost som resulterade i låga uttag lyckades Joseph Drouhin med
vinmakare Véronique i spetsen förvalta skörden på bästa möjliga sätt. Resultatet ser vi i denna Beaune Cras
Premier Cru som uppvisar stor finess och komplexitet. Kort och gott; Premier Cru när den är som bäst.
Anrika Maison Joseph Drouhin har sedan huset grundades år 1880 varit förespråkare för karaktärsfulla
bourgogneviner. De var tidigt medvetna om vikten av att värna miljön som omger vinstockarna och i enlighet
med filosofin drivs deras vingårdar sedan 30 år helt biodynamiskt. Huvudkontoret som är beläget i de
historiska kvarteren i Beaunes gamla stadsdel, har långa djupa gångar och källare, som likt ett underjordiskt
spindelnät ligger under gator och torg. Det är i dessa källare som husets viner lagras till glädje för alla som
älskar klassisk Bourgogne.
Beaune Premier Cru ”Aux Cras” är beläget nordväst om Beaune på toppen av en kulle med solexponering från
sydost. Namnet Cras kommer från medeltiden och beskriver jordmånen i området som består av sten och kalk.
Romarna upptäckte tidigt potentialen i området och såg till att planterade rankor. Några av vingårdarna
omringades redan då av små murar som än idag finns kvar. Efter skörd genomgår vinet en kontrollerad
maceration under 2–3 veckor. Därefter sker jäsningen med naturlig jäst i temperaturkontrollerade ståltankar
varpå vinet lagras på franska ekfat under drygt 14 månader.
Doften är rik och nyanserad med toner av svartvinbär, björnbär, viol och en elegant kryddighet. Smaken som är
frisk och elegant bjuder på såväl röda körsbär och hallon som vanilj och en hint av kamomill. Den balanserade
syran lyfter frukten och mineraliteten i vinet hela vägen genom en lång eftersmak.
Joseph Drouhin Beaune Premier Cru Cras 2016 släpps på Systembolaget den 1 februari i en begränsad upplaga om 180
flaskor.

Pris: 719 kr
Artikelnr: 99436
Volym: 750 ml
Alk: 13 %
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