Gabriel Meffre Côtes du Rhône prestige "Saint-Vincent" BiB
Frankrike / Rhône Sør

Gabriel Meffre ble etablert i 1936 som et lite, familieeid vinhus på 10 ha. Vinhuset er kjent for sin kreativitet,
innovasjon og kvalitet, og i dag produserer de også anerkjente viner fra Syd Rhône, Provence og Languedoc.
Hovedsetet ligger i Gigondas, hvor Gabriel Meffre også eier og produserer vin på det kjente Domaine de
Longue Toque. Vinhuset har dyktige vinmakere med både økologiske og biodynamiske visjoner. Her har
Gabriel Meffre også langsiktige og sterke bånd til vinbøndene og dermed gode kilder til kvalitetsdruer.
Côtes du Rhône på norsk betyr: åssidene i Rhône. Dette er en Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) for
Rhône viner i denne regionen i Frankrike.
Côtes du Rhône er en av de grunnleggende vinene fra regionen, og finnes som røde, hvite og rosé. Vanligvis
er det druene Grenache, Syrah og Mourvedre for røde- og rosé viner, og Grenache Blanc for hvite.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

AOP Côtes du Rhône

Produsent

Gabriel Meffre

Årgang

2016

Druetyper

60% Grenache, 30% Syrah, 10% Cinsault og Mourvèdre

Vinifikasjon

Hver druesort vinifiseres separat med 18-20 dagers maserasjon og overpumping
2 ganger daglig. Temperaturkontrollert gjæring ved 28-30°C for å få frem de fine,
fruktige aromaene.

Lagring

Ingen eik, dette for å få fram de elegante druearomaene.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Dyp purpurrød farge. Aroma og smak av røde bær og provençalske urter med et
hint av sort pepper. Fyldig, fruktig og rik struktur.

Serveringstemperatur

Ved 15-16° C

Passer til

Nydelig til fjærkre og rødt kjøtt, pastaretter og ost.

Webside

www.gabriel-meffre.fr

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

3L

4143306

5386479

kr. 424,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

Sukker: 2,56 g/l

Syre: 3,26 g/l

Høyoppløselig bilde

4

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

E A. Engelstad AS · Karenslyst Allè 10, 0278 Oslo · tlf: 22 12 35 00 · www.engelstad.no

