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Frankrijk - Beaujolais
 

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Domaine Richard Rottiers

DRUIVENSOORTEN Gamay

SLUITING Kurk

CATEGORIE Rood

ALCOHOLPERCENTAGE 14%

SMAAKPROFIEL Structuur, lengte, densiteit

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Salades en gegrilde vleesschotels

In 2012 kocht de uit Chablis afkomstige Richard Rottiers 3 ha aan wijngaarden in Beaujolais, met stokken tussen
40 en 80 jaar oud. Zijn ambitie? Wijnen maken die de unieke terroir van Moulin à Vent zouden uitdrukken. Daarom
koos hij voor een biologische werkwijze, zodat hij de bodem zo goed mogelijk zou kunnen laten weerklinken in de
voor de streek typische gamay-druif. Richards internationale ervaring in wijngaarden in Zuid-Afrika en Nieuw-
Zeeland helpen hem om op unieke wijze kwaliteitswijnen te maken.

Domaine Richard Rottiers ligt in de Beaujolais appellatie Moulin à Vent, waar graniet in de bodem de gamay-druif
unieke aroma's geeft. Het klimaat is continentaal, met koude, droge winters en warme zomers. De Rhône en de
Saône brengen mediterrane invloeden tot in dit meest zuiderse puntje van de Bourgogne. Het Centraal Massief
schermt de wijngaarden dan weer af van maritieme westenwinden. 
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De neus bevestigt je vermoeden
met toast, zwart rijp fruit en kersen.
Structuur, lengte en densiteit
typeren het mondgevoel van deze
vlezige Bojo. Karaferen, laten
ademen en genieten. Tenzij je nog
een paar jaartjes kan wachten tot hij
zich volledig ontplooit.

VINIFICATIE Manuele oogst van 50 jaar oude Gamay aan een laag
rendement van 35hl/ha. Macération sémi-carbonique met een
fermentatie van 12 dagen in betonnen tanks. Na de zachte
persing gaat de wijn gedurende 6 maanden op oude eiken vaten
.


