TERRESFUMÉESTERRETSAUVIGNON
Årgång 2019
Art. nr FL2901
Pris 100 kr
Storlek 750 ml
Producent François Lurton
Ursprung IGP Pays d´Oc, Frankrike
Varukategori Vita torra viner

Druvor Sauvignon Blanc 20%, Terret 80%
Alkoholhalt 11,5%
Sortiment Privatimport

Certifiering Vegan
Hållbarhet Klimatsmartare förpackning

Karaktär Ungdomlig, aromatisk doft med inslag av citrus, svartvinbärsblad och tropisk frukt.
Torrt, mycket friskt och fruktigt vin med inslag av grapefrukt och tropisk frukt.
Tillverkning En del av druvorna pressas direkt efter skörd innan jäsningen startar och den
resterande delen av druvor får macerera i musten under ett par timmar innan vinet dras om till
nya tankar. Jäsningen startas med hjälp av utvalda jäststammar och sker vid en temperatur på
cirka 16° C. Vinet vilar sedan en kort tid på sin jästfällning, helt skyddat från syre för att bevara
maximal fruktighet.
Passar till Serveras till rätter av fisk och skaldjur.
Information Vinet består av en blandning av druvorna Terret och Sauvignon Blanc. Terret är en
sällsynt vit druva typisk för Languedoc i södra Frankrike och somnästan uteslutande odlas runt
lagunen Etang de Thau. Terret mognar sent och ger friska och fylliga viner. Lurton var den första
producenten i området att uppmärksamma druvans fulla potential. Sauvignon Blanc, förknippas
historiskt med Loiredalen och Bordeaux och trivs väldigt bra i svalare klimat. Druvan är känd för
sina intensiva smaker och tydliga aromprofil och för sin fräschör. Terret och Sauvignon Blanc
kompletterar varandra och en blandning av dem ger harmoniska viner.

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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