Coulet Cornas Brise Cailloux
Rødvin / Cornas / Nord-Rhône

Produsent: Domaine du Coulet
Årgang: 2019
Land: Cornas
Distrikt: Nord-Rhône
Område: Cornas
Drue: 100% Syrah

Veil. pris horeca: 340,2 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 419.9,EDP nr. : 2545051
SAP nr. : 9070170
Vinmonopol nr. : 5635101

Innhold:
Syre:4,8 gr per liter
Sukker:2 gr per liter
Alkohol:14 %

BIO

Om produsenten
Matthieu Barret tilhører den yngre garde i Cornas, og kommer fra en lokal vinmakerfamilie.
Bestefaren til Matthieu var den første i familien som begynte å kjøpe opp vinmarker. Da
Matthieu overtok i 2001 var eiendommen på ti hektar.
Cornas er en kupert appellasjon lengst syd i Nord-Rhône, med granitt og innslag av kalk, sand
og leire som jordsmonn. Vinmarkene til Matthieu ligger spredt, særlig i de midtre og nordlige
delene av appellasjonen. Parsellene har varierende alder, og de eldste er over 80 år gamle.
Cornas er den sydligste rødvinsappellasjonen i Nord-Rhône, og dessuten den eneste som kun
tillater Syrah. Denne appellasjonen har også vært kjent som den mest rustikke, og vinene som
blir laget der er kjent for å være både maskuline og røﬀe.
Matthieu er en av de første i Cornas som driver biodynamisk, og det skånsomme kjellerarbeidet
lar druene bli til elegante, harmoniske viner med en ﬁnesse man vanligvis ikke forbinder med
Cornas.

Viniﬁkasjon
Jordsmonnet består av svært råtten granitt, iblandet bånd av siltholdig leire. Blanding av gamle
og unge vinstokker. Biodynamisk dyrking og manuell innhøsting. 100% avstilking. Kun naturlig
gjær. 2 ukers maserasjon, skånsom ekstraksjon. Lagring på brukte fat i 13 måneder og
betongegg.
Sjarmerende, rustikk og druetypisk syrah. Elegant og mørk frukt. Bjørnebær, sort pepper,
energisk og fruktdreven stil. Finslepne tanniner og lang ettersmak. Erketypisk Syrah på et pent
mellomstadie i utviklingen med mye primærfrukt i behold. Mye drikkeglede. Et topp Cornaskjøp!

Smaksbeskrivelse
Floral duft med hint av furu og krekling. Sødmefull og topp fruktkonsentrasjon på smak med
hint av urter, ferske og lett tørre tanniner. En svært mineralsk Cornas som tåler 8-10 år lagring.

Passer til
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