Vinbeskrivelse

Gentilice - Magnum
Canteperdrix

AOC Ventoux.
Denne kvalitetsvin er resultatet af en meget svær udvælgelse som foretages af en håndfuld vinbønder. Vinen
lagrer på små egetræsfade i 12 måneder. Gentilice er
Cante Perdrix’s flagskib i deres produktion af rødvine i
Ventoux.
Vinen har en mørk granat farve. Det er en udtryksfuld og kompleks rødvin med en aroma af røde frugter,
marmelader og søde orientalske krydderier.
Giver en dejlig blød fornemmelse på ganen og er en vin
der er både fyldig, frugtig, koncentreret og meget harmonisk. Eftersmagen er lang og ganske fint krydret.
Der produceres kun 5.000 flasker årligt af denne fantastiske franske kvalitets vin fra Ventoux – og de er alle
fortløbende nummererede.
Velegnet til rødt kød, pasta og til et godt ostebord.
Byen Mazan ligger ved foden af de sydlige skråninger af
Mont Ventoux, hvor den forfriskende flod krydser byen
Auzon, Beliggende 6 km fra Carpentras og 30 km fra
Avignon. Denne charmerende by er hjemsted for omkring 5.500 sjæle.

Land

Frankrig
Område
Ventoux
Type
Rødvin
Druer
Grenache Noir - Carignan Syrah
Alkohol
15 %
Serveringstemperatur
16 - 18 grader
Opbevaringstemperatur
8 -12 grader
Varenummer:
1080

Fæstningsby i middelalderen, Mazan vogter nidkært
resterne af Gallo-Romans 66 sarkofager og en smuk
arkitektur af sin his¬toriske centrum. Denne by har bevaret en autentisk karakter i hjertet af en vingård opdelt
i små parceller med en mosaik af farve med årstiderne.
For her er vin overalt ... Dette er også den primære kilde
til aktivitet fælles er vores Cave Cooperative: Canteperdrix og mange vingårde.
Men produktion af druer til vinfremstilling af vin AOC
Ventoux Lande fra september til oktober er ikke den
eneste besættelse som vores medlemmer har. Alting
starter med at grave trøfler fra december til februar,
høste asparges i marts-april og en stor kirsebær produktion i maj sammen med at plukke jordbær indtil juni,
men især rammassage manuelle spisedruer “AOC Muscat du Ventoux” fra begyndelsen af august ..

Et godt glas vin er ikke det du har drukket - men det du aldrig glemmer !!!
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