2018 Gallica Rosé Côtes-Du-Roussillon Domaine Lafage
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:
Gallica Rosé, Côtes-du-Roussillon, Domaine Lafage
Denne rose har fået sit navn efter den mest duftende og ekspressive rose-plante:
Gallica. Gallica er et unikt blend af druerne Grenache Gris, Grenache Noir og
Macabeu fra op til 75 år gamle vinstokke plantet på skråninger i Aspres området.
Druerne håndhøstes, presses nænsomt og vinen modnes først 3 uger med
kontakt med gæren ved 0 grader for derefter at gære ved 18 grader i 3 uger.
Resultatet er en meget raffineret rose med en sart laksefarve. Duften er meget
ekspressiv med et væld af blomster og små fine røde bær. Smagen er frisk, intens
og velbalanceret med røde bær og mineralitet i skøn forening. Skøn rose som
passer perfekt til foråret og sommeren!
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