AOP Languedoc 2015 Fulcrand Cabanon rosé
Les Vignerons de Schistes
Land

Frankrijk

Ligging

In Clermont l'Herault 50 km ten Oosten van Montpellier
vlakbij het lac du Salagou

Eigenaar

Les Vignerons de Schistes is een coöperatie sinds 1938 van
40 wijnbouwers en staat onder dagelijkse leiding van Gilles Canton

Oppervlakte

340 Ha voor de ganse coöperatie

Bodem

De ondergrond van Cabrières is voornamelijk leisteen.
Dit creëert een uniek terroir in de Languedoc en brengt
wijnen voort met grote expressie en kwaliteiten
geapprecieerd sinds eeuwen

Productie

60.000 fl

Druivensoorten

40% Grenache, 50% Cinsault, 10% Syrah

Leeftijd van de wijngaard

25 jaar

Bewaarpotentieel

Jong te drinken, mooie evolutie gedurende 2 jaar

Cultuur

Milieubewuste teelt. Gobelet snoei of cordon de royat.

Vinificatie

Traditionele vinificatie. Sappen verkregen via
de saignée-methode

Rijping

De wijn rijpt in beklede betonnen kuipen.

Beschrijving

Intense, aangename en volle neus met een overvloed aan rode vruchten Fruitige
mondaanzet, rijk mondgevoel met volle aroma's. Dit is een echte kwaliteitsrosé, vlezig
en krachtig, en één van de paradepaardjes van het domein.
De jaargang 2015 behaalde een Coup de Coeur (hoogste onderscheiding) in de franse

Nota

Gastronomie

wijngids Guide Hachette :
Les jurés sont tombés sous le charme de ce rosé né sur les schistes de Cabrières.
L'assemblage comprend une bonne part de cinsault (45 %) comme il se doit dans ce
terroir, allié au grenache et à la syrah. Robe vive, pétale de rose ; nez intense, frais et
délicat, panier de fruits rouges et corbeille de fleurs blanches. Et que dire du palais ?
Frais à l'attaque, plein, riche, rond et long à la fois, tonifié par une pointe de vivacité
qui lui laisse une impression de finesse aérienne… « Vins de tout un repas, sur les mets
les plus fins comme les plus typés » conclut une dégustatrice. Saviez-vous que les vins
de Cabrières avaient leur place à la cour de Louis XIV ?
Mooie uitgebalanceerde rosé die een ganse maaltijd kan vergezellen. Past
uitstekend bij Kruidige gerechten (pepers/curry), Aziatische keuken
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