Léonce Bocquet - Crémant de Bourgogne, Côte de Beaune
Bourgogne
Bourgogne strækker sig fra Auxerre i nord, hvor vi finder Chablis, til Lyon mod
syd, hvis Beaujolais inkluderes. Syd for Chablis finder vi det mest kendte område
Côte d'Or – den gyldne skråning – hvor langt hovedparten af Grand Cruvinmarkerne ligger. Côte d'Or er underopdelt i to dele: Côte de Nuits i nord og
Côte de Beaune i syd. Området, hvor der dyrkes vin, er kun omkring 40 km
langt og omkring 2 km bredt, og består af en række mindre byer (Villages),
omgivet af flade vinmarker mod øst og stejle skråninger langs den vestlige
højderyg. Bourgogne har 100 forskellige appellationer, nogenlunde ligeligt
fordelt mellem hvide og røde vine. Grand Cru appellationen, der er Bourgognes
fornemste, favner blot 33 berømte marker og dækker blot 1,4 % af den samlede
produktion.
Crémant er den franske betegnelse for mousserende vine produceret i
vindistrikter uden for Champagne-distriktet. De fremstilles efter de samme
metoder, som anvendes til fremstillingen af Champagne. Det er den, der giver
vinen sin mousserende effekt og uforlignelige finesse.
Generelt for Crémant’er kræves det efter fransk vinlovgivning, at druerne skal
være håndplukkede, og at den færdige Crémant lagres i minimum et år, før den
sættes til salg. Med en Crémant får du næsten den samme oplevelse som med en
Champagne – bare til en lavere pris.
Léonce Bocquets Crémant de Bourgogne består af druesorterne Chardonnay,
Pinot Noir, Gamay og Aligoté der hver især bidrager til den forfriskende og
delikate smag.
Når den hældes op i glasset, med et væld af fine små bobler og den smukke lyse,
nærmest funklende, gyldne farve, fornemmes straks den behagelige og lidt
eksotiske bouquet.
Server den godt afkølet i Champagneglas til velkomst eller lette sommertapas.
Vinifikation:

Metode traditionelle

Smagenoter:

Dejlig forfriskende vin, der fremstår med et væld af fine
små bobler når den hældes op i glasset.

Anbefales til:

Velkomst, Tapas, Sushi, Skaldyr, Allround , Aperitif,
Cocktails/Drinks

Fakta
Varenr.:
Område:

1000744
Frankrig, Bourgogne, Côte de
Beaune
Drue:
Chardonnay, Pinot Noir, Gamay
& Aligoté
Alkohol: 12 %
Restsukker: >10-25 g/l
Kategori: Frugtrig og fyldig
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