
Rhône

Vinmarken Les Cassagnes nær Sérignan-du-Comtat, 20 kilometer nord for
Châteauneuf-du-Pape, er beplantet med Grenache, Syrah og Mouvèdre, og
vinstokkene har en gennemsnitsalder over 40 år. Marken tilhører Domaine de la
Renjarde, der ligeledes ejes af Richard familien, men det er teamet bag Château
La Nerthe som varetager driften, med samme nidkærhed og dedikation som med
markerne i Châteauneuf-du-Pape. Jordbundsforholdene på Les Cassagnes
domineres af sand, ler og kalk, der sluttelig sikrer en kødfuld, kompleks og
afbalanceret vin. Druerne håndhøstes, når de har opnået perfekt modenhed, og
macererer over cirka tre uger med enkelte overpumpninger af hensyn til vinens
frugtrige karakter og struktur. Efter sammenstikningen hviler vinen i ni måneder
med sit bundfald inden aftapning på flaske.

Les Cassagnes Rouge er en intens, Grenache-domineret rødvin med en tæt, violet
farve. I både næse og mund er der rene og intense noter af røde bær og blommer,
men også underliggende garrigue-noter. En delikat og velafbalanceret rødvin, der
viser vej mod Château La Nerthes kvalitetsunivers.

Château la Nerthe er ubetinget en af Châteauneuf-du-Papes absolutte top-
producenter. Det storslåede slot er beliggende i appellationens sydøstlige del,
omkring det berømte La Crau-plateau. Slottet blev opført i 1730’erne, men
vinproduktion på stedet kan føres tilbage til midten af 1500-tallet. I 1985 blev
slottet købt af Richard-familien, der investerede store summer i renovering af
slottet og revitaliseringen af de omkringliggende vinmarker. Det erklærede formål
var at bringe Château La Nerthe tilbage til fordums storhed blandt eliten af
producenter i Châteauneuf-du-Pape. Efter renoveringen blev Alain Dugas indsat
som daglig leder og vinmager på Château La Nerthe. Det var under hans ledelse,
at slottet blev økologisk certificeret i 1998. Siden sad Christian Voeux og Ralph
Garcin i chefstolen, og i dag ledes slottet med sikker hånd af den talentfulde
ønolog Remi Jean. Château La Nerthe har som Føniksfuglen rejst sig af asken og
er i dag genindtrådt blandt eliten af producenter i Châteauneuf-du-Pape.

Château la Nerthe

Vinen

Vinifikation:
Tre ugers maceration og gæring, efterfulgt af ni måneders
lagring i ståltanke.

Smagenoter:

Delikat, velafbalanceret Grenache-domineret rødvin med
rene og intense noter af røde bær og blommer, såvel som
underliggende garrigue-noter.

Anbefales til: Lam, Mørkt fjerkræ, Okse, Grill og barbecue, Gris

Fakta
Varenr.: 1021071

Område: Frankrig, Rhône, Rhône Syd

Drue: 60% Grenache Noir, 30% Syrah,
10% Mourvèdre

Alkohol: 15  %

Restsukker: 2.4 gram/liter

Potentiale: Op til 10 år fra høsttidspunktet

Kategori: Frugtrig og fyldig

Dyrkning: Økologisk

Web: http://www.chateaulanerthe.fr/
Wine Spectator 91 Point

Rating:

Côtes-du-Rhônes vinmarker følger Rhône-floden fra Vienne i nord til Avignon i
syd, en næsten 200 km lang strækning. Rhône er især et rødvinsområde, og det
er vigtigt at skelne mellem nord, hvor Syrah-druen er den fremtrædende, og syd
hvor Grenache er mest udbredt. Côtes-du-Rhônes hvidvine er bestemt også værd
at stifte bekendtskab med. De laves i nord på druerne Rousanne, Marsanne og
Viognier og i syd især på Grenache Blanc, Clairette og Bourboulenc.
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