2007 Cuvée Philipson 150cl Côtes-Du-Rhône Guigal
Guigal
Guigal - så bliver det ikke bedre!
Domaine Guigal blev grundlagt af Etienne Guigal i 1946. Allerede i 1961 må
sønnen Marcel overtage da Etienne bliver pludselig blind pga. sygdom. Marcel
Guigal har siden revolutioneret Côte-Rôtie og løftet appellationen ind i
verdenseliten ved sin kompromisløse tilgang til topkvalitet. Intet overlades til
tilfældigheder, og hele familien arbejder bogstaveligt talt 24/7 året rundt på at
skabe det ypperste. I dag arbejder Marcel og sønnen Philippe, som er uddannet
ønolog, tæt sammen på at skabe verdensklassevine lige fra Côtes-du-Rhône til
de berømte enkeltmarker i Côte Rôtie: "Guigal, a master winemaker, gives his
Côtes-du-Rhône as much care as his famous Côte Rôties, and the result shows"
citat Robert Parker. Dernæst er det værd at nævne, at Guigal har 35 gange fået
100P af Robert Parker og nu har han igen udvidet: Guigal har i juli 2017 købt det
berømte Châteauneuf-du-Pape slot Domaine de Nalys. Domainet er på 50 ha.
og der er lavet vin her siden 1700 tallet. Guigal ejer også det berømt Rhônehus
Vidal-Fleury. Hovedsædet er i dag i Château d'Ampuis i byen af samme navn.
Cuvée Philipson - et enestående samarbejde om kvalitet
Vi er meget stolte over, som de eneste i verden, at lave vores egen vin med
Marcel og Philippe Guigal, et samarbejde som startede med årgang 2000 og som
bliver bedre og bedre. Vinen er specielt skræddersyet til de danske smagsløg; en
kraftig Syrahdomineret vin efter Nordrhônsk forbillede. Cuvée Philipson består af
vin fra nogle de bedste fade i Guigals kælder og er ofte fra højere klassificerede
appellationer som Lirac og Vacqueyras. Vinen er en bredskuldret storebror til
Guigals almindelige Côtes-du-Rhône. Et fantastisk kup og måske Danmarks bedst
anmeldte vin!
Cuvée Philipson Wine Côtes du Rhône Guigal
Det er vores livsdrøm at lave den bedst tænkelige vin efter vores hoveder med
verdens bedste vinproducenter fra forskellige regioner i flere verdensdele. Vi
søger den ultimativt bedste kvalitet til prisen, vi overperformer, og det betyder at
du får mere vin for pengene når du køber Cuvée Philipson. Vi har sammen med
Guigal skræddersyet en vin, som kun forhandles af Philipson Wine i hele verden!
Cuvée Philipson Wine Côtes du Rhône Guigal er sammensat af druer fra de
bedste vindistrikter i Rhône. At lade druer af denne kvalitet indgå i en "almindelig"
Côtes-du-Rhône er simpelthen uhørt! Ved at deltage i tilblivelsen af vinen, har
Philipson Wine fået mulighed for at ramme en smag, som rammer helt i plet på
de danske smagsløg: Et ekstra højt indhold af Syrah-druen sikrer, at vinens
intensitet matcher den kraftigt smagende, danske gastronomi perfekt. Ekstra
kraftig fadlagring og maksimalt modne druer bidrager med en uimodståelig fed,
blød frugt. Den nye årgang 2007 overgår forgængeren med længder: Større
intensitet, større dybde, mere frugt, større lagringspotentiale. Et vildt Rhône- kup!
Philippe Guigal fortæller om tilblivelsen af Cuvée Philipson Wine Côtes du Rhône
Guigal; "Vinen er skræddersyet til PW og de danske ganer. Vi tænkte meget over
den danske smageprofil og hvordan den kunne balanceres - franskmænd
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