Georg Breuer Riesling Brut 2015
Tyskland / Rheingau

En kult-produsent som i dag eies av Theresa Breuer. Vinhuset har liten produksjon og en filosofi som sier at
vinen gjør seg selv, det vil si ingen kjemikalier eller stoffer tilsettes jorda eller vinen. Gjæringen på fat blir aldri
fremskyndet eller stoppet fordi de ikke har tid til å vente lenger. Kjølige kjellere vinterstid gjør at gjæringen
stopper. Ved varmere vårvær starter gjæringen igjen. Theresa tror på fysiologisk modning av druene og plukker
kun når de er modne. Filosofien er utradisjonell og for Breuer er balanse, aroma og fylde viktigere enn
mostvekt. Ekstrakt og vinens egenvekt, tetthet og kompakthet, er viktigere enn volum. Vinene er konsentrerte
og kompakte med god syrestruktur. Theresa mener vin er en del av kulturen slik at hennes viner er ypperlige til
mat.
Breuer Brut er en av 2 musserende viner fra Breuer. Druene har opprinnelse fra Breuer siner vinmarker.

Type

Musserende

Klassifikasjon

AOC Rheingau Sekt

Produsent

Georg Breuer

Druetyper

100% Riesling

Vinifikasjon

Druen Riesling plukkes for hånd og breuer Sect produseres på tradisjonell
Champagnemetode med annengangsgjæringr i flasken. Vinen ligger på bunnfall i
minimum 3 år før den degorgeres og tilrettelegges for salg.

Lagring

Lagring på bunnfall i minimum 3 år

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 3 år.

Karakteristikk

Lys sitrongul farge, god og vedvarende mousse. Ren duft av modne frukter som
grønne og gule epler, gule plommer samt toner av mineraler og urter. Tørr Sect,
balansert til høy syre, friskt anslag av mineraler, eplekart og limeskall. Lang
elegant ettersmak.

Serveringstemperatur

5C

Passer til

Nydelig til Aperitiff, som beste venn til østers, samt rakfisken til jul.

Webside

www.georg-breuer.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3902201

4555124

kr. 279,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

Sukker: 4,8 g/l

Syre: 8,2 g/l

Høyoppløselig bilde

6

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·
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