2018 Château Pesquié Les Terrasses Rosé Øko Ventoux
Chateau Pesquie
Château Pesquié - en af Robert Parkers favoritproducenter i Frankrig Slottet er
fra 1750'erne og ligger malerisk for enden af en fredet allé af kæmpe platantræer,
ikke langt fra berømte Mont Ventoux. De nuværende ejere købte ejendommen i
1970 og startede med at renovere de dengang ret forfaldne vinmarker. Ind i
mellem fandt man dog fantastiske parceller med op til 80 år gamle vinstokke.
Næste skridt var at begynde selv at aftappe vinen på slottet, første årgang var
1990.
Pionérarbejde og banebrydende kvalitet i det Sydlig Rhône
Før 1990 blev næsten al vin fra Côtes du Ventoux solgt til négocianter, så det var
pionérarbejde at begynde at slotsaftappe og ikke alle troede på familiens projekt.
Men i 1985 overtog den selvlærte winemaker Paul Chaudière (hvis fader dog var
professor i ønologi) ansvaret og så straks store muligheder. Pauls drøm var at
skabe komplekse vine med lang holdbarhed efter forbillederne i Châteauneufdu-Pape og Côte- Rôtie. Paul begyndte tidligt at foretage intensiv research af
slottets forskellige terroirs og afdækkede mulighederne for at nyplante de bedst
mulige steder. I dag ser vi de enestående resultater og Domainet drives i dag af
de to brødre Frédéric (salg og marketing) og Alexandre (winemaking) med fader
Paul lidt i baggrunden. Hele produktionen på selve Château Pesquié drives
økologisk, men man er endnu ikke certificeret.
Château Pesquié Les Terrasses Rosé
Château Pesquié Les Terrasses Rosé produceres kun i begrænsede mængder. Fra
årgang 2018 er vinen økologisk dyrket og vinens stil nærmer sig mere den lyse
som man kender fra Provence-rose. Vinen har en imponerende dyb, pink farve,
og en eksotisk, frisk bouquet af bær. Smagen emmer af friskhed, og fremstår med
sin smag af bær, bla. noter af hindbær, som et symbol på solskin. En Rosé som
passer fint til mange forskellige typer af mad, og derfor kan drikkes hele året.
Druesorter: Syrah, Grenache, and Cinsault
Anbefalet til: Apéritif, grillstegt kød, salater, tapas, krydrede retter
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