Ward Wines AB

Mont-Redon
Côtes-du-Rhône Réserve Blanc 2015
Producent: Mont-Redon
Land: Frankrike
Region: Rhône
Alkoholhalt: 13 %

Mont-Redon är den största
egendomen i Châteauneufdu-Pape. Familjerna Abeille
och Fabre står för både
modern teknik och
traditonella värderingar.

Årgång: 2015. En varm och yppig årgång som gett stora,
kraftfulla viner som resultat.
Utseende: Klar ljusgul färg
Doft: Doften är frisk och generös med inslag av päron, äpple, citrus
och örter.
Smak: Torr, frisk och fruktig med inslag av päron, gula plommon,
honung och en fräsch syra som skapar balans i vinet.
Druvor: Grenache Blanc & Viognier
Serveringstemperatur: 10-12 grader
Passar till: Det perfekta ”Bistro-vinet”, ett mångsidigt vin som
passar till fisk, kyckling och ljust kött. Gärna smakrika rätter med
krämiga inslag. Ett bra allroundvin som även passar som aperitif.

Om producenten: Château Mont-Redon är en familjeägd egendom mitt i hjärtat av Châteuneuf-du-Pape.
Idag arbetar tredje och fjärde generationen med vinet. Château Mont-Redon var en gång engagerat i
skapandet av appellationen Châteuneuf-du-Pape och använder idag högteknologisk hjälp för att förfina sina
viner. Château Mont-Redon producerar viner från Côtes-du-Rhône, Chateauneuf du Pape, Lirac, och rosévin
från Provence. Mont-Redon Réserve är viner där Château Mont-Redon köper in viner precis när de genomgått
sin jäsning som de sedan blandar och lagrar fram till de hamnar på marknaden. Den stora utmaningen är att
hitta frisk viognier av den kvalitet som Mont-Redon eftersträvar, samtidigt man letar efter grenache blanc
beroende på årgångens möjligheter. Varma årgångar letar man grenache blanc som vuxit svalt, medan det är
tvärtom vid svala årgångar. Vinerna blockeras från den malolaktiska jäsning för att bli naturligt friska och
vinernas utveckling följs noga i källaren för att de ska motsvara de höga krav på kvalitet som Mont-Redon
ställer.
Omdömen: Utvalt till ”Årets vita folkvalda vin” av Allt om Vin 2013. Högsta möjliga betyg av DI ”Fet,
fruktighet, frisk syra, smakrikt och koncentrerat för prislappen”. Producenten är utvald till Gyllen Glaset 2014
av Allt om Mat och till Årets Producent 2014 av Allt om Vin.
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