Ett riktigt kap på alla hjärtans dag
Maison Joseph Drouhin fortsätter att leverera härliga viner! Från det lilla området Pouilly-Vinzelles,
som ligger granne med Pouilly-Fuissé, kommer detta smakrika och balanserade vita vin. Drouhin
bevisar att det faktiskt fortfarande är möjligt att göra ett kap i Bourgogne så länge man vågar satsa
på mindre kända ursprung.
Den 14 februari släpps ett mycket uppskattat och läckert vin som en tillfällig lansering. Tack vare sitt
långsiktiga arbete och gedigna historia har Drouhin vingårdar i många olika delar av Bourgogne.
Pouilly-Vinzelles ligger i Mâconnais och är en liten appellation på endast 50 hektar. Inom appellationen
är Chardonnay den enda tillåtna druvan så det är fullt fokus på vita viner. Regionen är otroligt charmig
med historiska slott och borgar från 1100-talet som ligger mellan vingårdarna.
Vinrankorna växer på östliga sluttningar i en jordmån som består av lera och kalksten. Växtsäsongen
2017 drog igång med en varm vår som gjorde att blomningen kom tidigt. Sommaren innehöll både
regnskurar och värmeböljor men druvorna trivdes i detta väder och kvaliteten när det var dags för
skörd var hög. Skörden startade redan under den första veckan i september, cirka två veckor tidigare
än vanligt. Druvorna hade en fint balanserad syra vilket ger ett vin med frisk smak och samtidigt
generös och livlig frukt. Vinet har delvis lagrats på ekfat, delvis på ståltank för att både behålla fräschör
och bjuda på den generositet som faten bidrar med.
Familjen Drouhin har varit verksam i Bourgogne sedan slutet på 1800-talet. Drouhin är alltid väldigt
måna om att låta vinerna uttrycka sin specifika terroir i de olika appellationerna. Det finns en stor
respekt för tradition och natur från familjen Drouhin som nu är inne på den fjärde generationen.
2017 Joseph Drouhin Pouilly-Vinzelles
2 400 flaskor släpps den 14 februari
Pris: 229 kr
Artikelnummer: 9534701
Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 13 %
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