Clos du Moulin aux Moines

Auxey-Duresses Vielles
Vignes 2015
Frankrike, Burgund
Druer: 100% Pinot Noir
Karakteristikk: Aromatisk duft av bjørnebær, solbær samt markjordbær og blomster.Frisk
smak med god konsentrasjon av mørke bær og krydder. God lengde.
Om vinen: Druene kommer fra en 3 hektar vinmark eid kun av Clos du Moulin aux Moines.
Jordsmonnet består av leire og kalk. Vinstokkene har en gjennomsnittsalder på 65 år og gir an
avkastning på 38 hl/ha. Druene er høstet for hånd, deretter gjæring på sement tank med skall
og bunnfall kontakt i 24 dager. Vinen lagres på en blanding av brukt og nye fat i 16 måneder.
Andel nye fat er lav og ligger på ca 15%. Sukker 0,2g/l syre 3,74g/l
Om produsenten: Clos du Moulin aux Moines ligger i Auxey-Duresses i hjertet av Côte de
Beaune og anses som en av de fremtidig stjernene i Burgund
Eiendommen ble etablert i 962 av munkene fra Cluny som dyrket bade druer og korn. De
valgte dette stedet på grunn av beliggenhet i en beskytende dal med adgang til fersk vann.
Eierskapet ble overført til Citeaux Abbey og ble drevet av de frem til ca. 1650. I mange hundre
år var korn den viktig næring for eiendommen og mindre fokus ble gitt til vin produksjon. I 2008
ble eiendommen kjøpt av familien Andrieu som har brukt mye tid og penger i restaurering av
eiendommen og konvertering av vinmarkene til biodynamisk dyrking. Vinmarkene ligger
primært i Pommard og Auxey-Duresses med et monopole ( eksklusiv rettigheter til en bestemt
vinmark) i hver landsby- Pommard 1er Cru «Clos Orgelot» og Auxey-Duresses «Moulin aux
Moines». De eier vinstokker i tre andre 1er Cru vinmarker i Pommard med begrenset
produksjon. Clos de Moulin aux Moines også produserer viner fra Monthelie, PernandVergelsesses og villages Burgund.
Produsentens hjemmeside: www.moulinauxmoines.com

Passer til:
Lyst kjøtt

Fylde:

Friskhet:

Småvilt og
fugl

Lam og sau

Garvestoff:

Sødme:

Frukt:

Inneholder sulfitter

Størrelse: 0,75 L
Alkohol: 12,5 %

V-nr:
Utvalg:

11099601
BU

Veil. pris ink mva:

389,90
3760042582335

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Les mer på helsenorge.no
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