MJLEPETITPAS
Årgång 2018
Art. nr 79687
Pris 105 kr
Storlek 750 ml
Producent François Lurton
Ursprung Côtes du Roussillon, Frankrike
Varukategori Röda viner

Förslutning Naturkork
Druvor Grenache , Syrah , Carignan ,
Mourvèdre
Alkoholhalt 13,5%
Totalsyra 3,2 g/l
Restsocker 2 g/l
Sortiment Systembolagets fasta

Karaktär Intensiv och elegant doft av mörka bär och med florala inslag och kryddiga toner.
Smaken är medelfyllig och välbalanserad med drag av björnbär och jordgubbar samt en aning
vanilj toppat med en fin kryddighet.
Tillverkning Druvorna är handskördade och en del av vinet har vilat på fat i tio månader för ökad
komplexitet, medan resten lagrats i cementtankar för att bevara den fina fruktigheten och
inslaget av ”garrigue”, den kryddiga undervegetationen i Côtes de Roussillon.
Lagring Vinet är underbart gott nu, men utvecklas ytterligare med lagring upp mot fem år.
Passar till Passar utmärkt till rätter av nöt, lamm eller gris och till mogna hårdostar.
Information Egendomen Mas Janeil, utanför staden Maury, fångade François Lurtons intresse
redan för femton år sedan då han insåg markens utomordentliga potential och började göra vin
där. 2009 fick han chansen att köpa egendomen på 24 hektar och slog till direkt.
Kombinationen av perfekt mikroklimat, mineralrik jordmån med skiffer och krita och gamla
vinstockar ger förutsättningar att skapa lysande röda viner!

Omproducenten
François Lurton är ett stort namn i vinvärlden, inte minst tack vare sina framgångar med
vitvinsdruvan Sauvignon Blanc, till exempel i storsuccén Les Fumées Blanches. Född och
uppvuxen på ett av legendariske pappan Andrés vinslott i Bordeaux, Château La Louivière, har
han vinet i blodet i nästan bokstavlig bemärkelse.
Under mer än ett kvarts sekel har han nått stora framgångar med viner från Frankrike, Argentina,
Chile och Spanien. François och hans bror Jaques var verksamma som flygande vinmakare världen över, innan de skaffade vingårdar i
Sydamerika och Europa. 2007 skildes deras vägar och sedan dess är François ensam ägare till vinimperiet.
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