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JOSEPH DROUHIN SANTENAY 2015 – DOLD BOURGOGNE-SKATT FRÅN TOPPÅRGÅNG!
Santenay är doldiskommunen belägen mitt bland Bourgognes prestigeområden. Vinerna från Santenay
hyllas av vinkännare världen över och beskrivs som hybrider mellan Volnay och Pommard. Nu har vi äntligen
glädjen att lansera Joseph Drouhin Santenay från toppåret 2015; ett silkeslent vin med komplexitet och stor
energi!
Joseph Drouhin grundade sin vinfirma för snart 140 år sedan och under generationer som följt har man byggt
upp ett anseende som kännetecknas av elegans, där varje vin reflekterar ursprung och årgång. De var tidigt
medvetna om vikten av att värna om miljön som omger vinstockarna och i enlighet med filosofin drivs deras
vingårdar sedan 30 år helt biodynamiskt. Joseph Drouhin Santenay 2015 uttrycker familjens signum och
uppvisar på ett lysande sätt vad Pinot Noir kan åstadkomma tillsammans med den burgundiska terroiren.
År 2015 bjöd på fantastiska förutsättningar för en otrolig årgång. Den heta sommaren resulterade i små druvor
med hög koncentration av fruktaromer och fruktsyra när det var dags för skörd. Vinmakarna i Bourgogne
nämner bland annat klassiska årgångarna 1929 och 1990 som jämförelse. Santenay är en by belägen i södra
delen av Côte de Beaune med Chassagne-Montrachet som nära granne. Denna gamla by är inte bara känd för
sina viner utan omnämns redan under Romartiden för sina varma källor. Namnet Santenay kommer från
”Saninae-Aquae” som betyder ”hälsans vatten”. Druvorna växer huvudsakligen på en jordmån bestående av
lera och kalksten. Vinet genomgår en kontrollerad maceration under 2–3 veckor, därefter sker jäsningen med
naturlig jäst i temperaturkontrollerade ståltankar. Slutligen lagras vinet på franska ekfat under drygt 12
månader varav 10% av faten är nya och övriga 1-2 år gamla.
Det är ett livligt vin med en rik och nyanserad doft där vi bland annat hittar toner av blåbär, björnbär, lingon
och en elegant kryddighet. Smaken som är frisk och bjuder på såväl mörka bär och röda bär som lakrits och
nymalen svartpeppar. Den balanserade syran lyfter frukten, mineraliteten och de silkeslena tanninerna hela
vägen genom en lång härlig eftersmak.
Joseph Drouhin Santenay 2015 släpps på Systembolaget den 1 februari i en begränsad upplaga
om 1200 flaskor.

Pris: 249 kr
Artikelnr: 95016
Volym: 750 ml
Alk: 13 %
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