Ward Wines

Riesling Clos Ste Hune 2012
AOC Alsace
Producent: Trimbach
Land: Frankrike
Region: Alsace
Alkoholhalt: 12,5 %
Utseende: Svagt ljusgul klar färg
Doft & Smak: Nyanserat, friskt och livfullt vin med toner av
pinje och citrus. Ett fylligt vin med en elegant
mineralkaraktär och lång eftersmak.
Serveringstemperatur: 10-12° C
Passar till: Rökt fisk, havsabborre, fågelrätter samt kalv- och
fläskrätter
Om produkten: Ännu en fantastisk årgång av det som många
anser vara världens bästa riesling! Vingården Rosacker är en
26 hektar Grand Cru-vingård precis utanför Hunawihr, ca en
mil norr om staden Colmar. Detta exceptionella vin
produceras i Clos Ste Hune, där familjen Trimbach har haft en
liten del om 1,67 hektar i sin ägo i mer än 200 år. Vingården
har 50 år gamla stockar som växer i den unika kalkstensrika
jorden med ett perfekt sydöst läge. De gamla stockarna, det
låga skördeuttaget 40-50 hl/ha och den unika jordmånen
skapar förutsättningar för ett vin som av sommelierer och
vinjournalister har kommit att kallas för La Romanée Conti
d’Alsace. Familjen Trimbach lagrar flaskorna minst 5 år i sina
källare innan de släpps till försäljning och lagringspotentialen
för dessa viner sträckers sig långt över 10+ år.
Om producenten: Trimbach’s viner kännetecknas av renhet,
elegans och fräschör. På så sätt blir deras viner en
kvintessens av allt det goda som Alsace står för. Vägen dit
har gått via hängivenhet och engagemang. Det finns
ingenting som lämnas åt slumpen: från vingårdens
plantering, odling och skörd till vinets framställning,
buteljering och lagring. I receptet ryms även att vinerna inte

Ward Wines AB
Östermalmsgatan 87D, 114 59 Stockholm
Tel: 08-511 698 30
www.wardwines.se Email: info@wardwines.se

Ward Wines
släpps till försäljning innan de ger en angenäm
smakupplevelse, vilket idag är en sällsynt kvalitetsambition.
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