CAMPOELISEOCUVÉEALEGRE
Årgång 2019
Art. nr 73785
Pris 149 kr
Storlek 750 ml
Producent François Lurton
Ursprung Rueda, Spanien
Varukategori Vita torra viner

Förslutning Skruvkork
Druvor Verdejo
Alkoholhalt 13,5%
Totalsyra 5,2 g/l
Restsocker 1,4 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Certifiering Vegan

Karaktär Ungdomlig, fruktig doft med inslag av vita blommor och citrus. Torr, frisk och fruktig
och något aromatisk smak med inslag av gröna äpplen, päron, mandarin och torkade aprikoser.
Tillverkning Druvskalen fick macerera tillsammans med musten i cirka 8-12 timmar. Skalen
avlägsnades därefter och musten lagrades i ytterligare 10 dagar tillsammans med det
finfördelade fruktköttet för att få extra intensitet i smaken. Jäsningen genomfördes sedan på tre
olika sätt. 1/3 på äggformade cementtankar, 1/3 på nya 600 liter stora franska ekfat och
slutligen 1/3 på rostfria ståltankar. Efter avslutad jäsning fick vinet vila på sin jästfällning i 4
månader.
Passar till Passar till rätter av fisk, skaldjur eller mellanlagrade ostar.Utmärkt också som apéritif.
Information François Lurton är erkänt skicklig på att skapa läckra, vita viner. På 1990-talet fann
han lämplig mark i spanska distriktet Rueda och satsade på druvan Verdejo som vuxit här sedan
lång tid tillbaka. Med kombinationen klassisk druva och moderna metoder blev han pionjär för
en ny, friskare stil av Verdejo.

Omproducenten
FRANÇOISLURTONÄRMÄSTAREIFYRALÄNDER
François Lurton är ett av vinvärldens allra största namn. Född och uppvuxen på ett slott i Bordeaux började han sin egen framgångssaga
som flygande vinmakare i Sydamerika. Idag är han mannen bakom mästerliga viner från egendomar i fyra länder: Argentina, Chile,
Spanien och Frankrike. François Lurton har kallats "vitvinskungen" för sitt skickliga handlag med druvan Sauvignon Blanc, inte minst i
form av jättesuccén Les Fumées Blanches.
Allt startade i början av 1990-talet när François och hans bror Jaques arbetade som flygande vinmakare tillsammans i Argentina. Där
skaffade de också sina första vinmarker. 2007 skildes deras vägar och idag är François ensam ägare till ett mycket framgångsrikt och
växande vinimperium.
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