2015 Châteauneuf-Du-Pape Øko Les Granieres De La N…
Château La Nerthe
Château La Nerthe - toppen af Châteauneuf-du-Pape
Der er ikke så mange ejendomme i Châteauneuf-du-Pape som kan kalde sig
Château, men La Nerthe er en af dem. Det majestætiske slot stammer fra 1700
tallet og har navn efter Pierre de la Nerthe, en tidligere ejer. Efter vinlusens
hærgen i 1870'erne blev hele ejedommen genplantet som en af de første i
området af den daværende ejer Joseph Ducos, som også var borgmester i
Châteauneuf-du-Pape og slottet blev berømt for sine vine. Ducos var en pioner
for sin tid og forstod tidligt betydningen af terroir og at der skulle satses på en vin
lavet på flere forskellige druer med Grenache som den vigtigste. Slottet var også
blandt de første til at slotsaftappe vinene.
Slottet genopstår efter 2. verdenskrig
Under 2. verdenskrig var slottet kommandocentral for Luftwaffe og led stor skade
under befrielsen. Vindriften kom først rigtig i gang igen på et højere plan i 60'erne
og 70'erne og vinene fandt atter deres plads blandt Châteauneuf-du-Papes
bedste. 1985 blev slottet købt af de nuværende ejere familien Richard, der straks
investerede store summer i at renovere slottet og bringe vinene helt til tops.
Châteauneuf-du-Pape rouge Les Granières
Dette er Château La Nerthes Châteauneuf-du-Pape laver på druer fra fortrinsvis
unge vinstokke. I topårgangen 2015 byder vinene på en dyb rød farve med fine,
lilla kanter. Bouqueten er frisk med et væld af modne bær og et strejf af peber.
Smagen er superelegant og kompleks med antydninger af kirsebør, blåbær og
solbær og friske krydderier. Denne lækre Châteauneuf har fint afrundede tanniner
og fremstår silkeblød og med god længde i smagen allerede nu, men vil vinde
ved yderligere lagring.
Druesorter: 53% Grenache, 15% Mourvèdre, 27%, Syrah, 4% Cinsault og 1%
andre druer.
Anbefalet til: Alle kødretter, fjerkræ (herunder også fuglevildt), og andet vildt. .
Fadlagring: 40% på nye egetræsfade og 60% på store, gamle egetræsfade.
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