Rött vin

Châteauneuf-du-Pape Rouge
Saintes Pierre de Nalys 2018
Château de Nalys E. Guigal

Pris 399 kr
nr 7027101 - 750 ml

Ursprung Châteauneuf-du-Pape Rhône
Druvor Grenache 69%, Syrah 20%, Cinsault 5%, Muscardin 4%, Couniose 1%, Mourvèdre 1%
Vinmakare Philippe Guigal
Alk. halt 14.5%
Jordmån Druvorna kommer från tre exceptionella terroirs: Nalys (33%) med röd sandig jordmpn, typisk för Comtat och Saffres.
Bois Sénéchal (33%) och La Crau (34%), båda med gamla alluviala stenar från Rhône, de berömda galeterna.
Information Guigal förvärvade slottet Château de Nalys som ligger i hjärtat av appellationen Châteauneuf-du-Pape 2017. Detta är
en av de äldsta egendomarna i trakten, omnämnd redan i på 1500-talet. Châteauneuf-du-Pape betyder "påvens nya slott". Namnet
kommer sig av att påvarnas sommarslott låg här under Avignonpåvedömet, 1309 till 1377.
Karaktär Generöst vin med ren frisk syra och inslag av röda frukter och mjuka tanniner.
Vinifiering Traditionell vinifiering med temperaturkontrollerad fermentering.
Lagring Vinet lagras 18 månader på ståltank och 10% stora ekfat.
Passar till Smakrika kötträtter av nöt och lamm.

Om producenten
Château de Nalys är en av de äldsta egendomarna i appellationen, daterad till slutet av 1500-talet. Slottet uppkallades efter sin
första ockupant, Jacques Nalis, ansvarig för jordbruket i ärkestiftet Avignon. Från och med 1633 skötte han gården och
omgivningarna och familjen odlade vin här fram till den franska revolutionen. Därefter såldes domänen till en lokal familj från
Châteauneuf-du-Pape som ägde den i sju generationer. En av de sista i familjen, och säkerligen den mest berömda bland dem, var
doktor Philippe Dufays. Genom sina läkarstudier kom han till regionen under andra världskriget och gifte sig med arvingen från
Nalys. Han var en passionerad man och ägnade alla sina resurser och energi till fastigheten. Under nästan tjugo år utvecklade
doktor Dufays i stor utsträckning Nalys, fördubblade storleken på gården och etablerade försäljningen på ett antal utländska
marknader. Efter att hans son olyckligt gick bort 1975 beslutade doktor Dufays lämna Nalys och sålde den till försäkringsbolaget
Groupama.
Under 2017 förvärvar familjen Guigal Château de Nalys, övertygad om dess exceptionella kvalitet och dess prestigefyllda förflutna.
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