2016 Bastide Miraflors IGP Côtes Catalanes Domaine La…
Lafage
Domaine Lafage - Parkerfavorit fra Roussillon
Domaine Lafage ligger billedskønt i den sydligste del af Côtes du Roussillon,
mellem Perpignan og Miiddelhavet. Området er et af de ældste vinområder i
Frankrig og har været dyrket siden romertiden. Domainet drives af den meget
energiske og dynamiske Jean-Marc og hans kone Eliane, begge winemakere i
mesterklassen. Jean-Marc er en eftertragtet "flying winemaker" og laver også vin i
Spanien og Sydamerika. Domainet strækker sig over 200 ha, men det er kun 138
ha, som er beplantede. Jean-Marc og Eliane bor på den oprindelige landejendom
fra 1800 tallet, mens selve vingården er topmoderne med state-of-the-art
faciliteter. Alle Domaine vine, undtagen Bastide Miraflores og Tesselae vinene er
fra 2018 HVE-certificeret.
Forskellige terroirs til forskellige druetyper giver bonus
Jean-Marc er " Terroiriste " som man siger på fransk, dvs. at han er meget bevidst
om vingårdens forskellige "Terroirs" (jordbundsforhold). Omfattende studier og
analyser gør ham i stand til at lave nogle af Côtes du Roussillons bedste vine,
hvad enten det er hvide, rosé eller røde, samt både tørre og søde vine. Vingården
ligger på 3 forskellige terroirs:
La Bastide Miraflors rouge, Côtes Catalanes, Domaine Lafage
Denne vin laves på 70% Syrah og 30% Grenache . 80% af vinen lagres i
cementtanke for at bringe frugten i fokus, de sidste 20% (kun Syrah druer) på
500 liters egetræsfade for at give vinen struktur. Druerne stammer fra en
vinmark i Roussillon med store hvide Galets (hvide lim- og kalksten) som man
kender det fra Châteauneuf-du-Pape. Det er Jean- Marc Lafage når han er bedst:
En stor bouquet med masser af solbær, brombær, lidt acacieblomster, peber og
krydderier og et strejf jordbund, en meget fyldig og rund smag med fin
kompleksitet og en intens, rund afslutning
Druesorter: 70 % Syrah - 30 % Grenache
Anbefalet til: De fleste kødretter, pasta,
Fadlagring: 20% af Syrahdruerne på 500 L fade
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