a pleasure for your senses …

Land:
Naam:
Jaartal:
Producent:
Wijnkleur:
Wijnstijl:
Oorsprong:
Druivensoorten:
Wijnstokken:
Pluk:
Vinificatie:
Alcoholgehalte:
Afsluiting:
Houdbaarheid:
Karafferen:

Frankrijk
Le Saint Auriol reserve rouge
2017
DOMAINES AURIOL
rose
fris fruitig
IGP Pays d’Oc
syrah en grenache
15 jaar
mechanisch
druiven worden direct geperst met een maceratie van
3 uur voor de juiste kleur. Nadien volgt er een gisting
van 10 tot 12 dagen.
12,5%
schroefdop
2 jaar
nee

Les Domaines Auriol is een onafhankelijk familiebedrijf gevestigd in Lezignan,
Corbières. Het werd in 1995 opgericht door mevrouw Claude Vialade, voorheen
exportdirectrice van de befaamde coöperatie Val d'Orbieu. Het bezit bestaat uit diverse chateaus en
domeinen. Daarnaast regelen zij de distributie voor een aantal kwaliteit gedreven, zelfstandige
wijnhuizen.
Het domein, of eigenlijk de groep domeinen, is ontstaan door de inspanningen van mevrouw Claude
Vialade die een fris zakelijke instelling combineert met verstand van wijn en de goede manier van
maken van die wijn. Haar ouders legden de basis neer voor dit kleine consortium en was ook
medeverantwoordelijk voor de biologische standaard die meer en meer wordt doorgevoerd en nu
praktisch het hele grondgebied van de domeinen omvat.
De wijnen van les Domaines Auriol zijn opgebouwd uit diverse wijnseries. Kenmerkend voor de wijnen
is het fruitige, toegankelijke karakter. De uitmuntende prijs-kwaliteit van de wijnen bleef niet
onopgemerkt. De chardonnay kwam in aanmerking voor een gouden medaille op het concours
chardonnay du Monde in 2008.
Het wijndomein richt een groot deel van haar activiteiten op het selecteren, blenden en bottelen van
AOC-, IGP- en Vin de Table wijnen met private labels. De modern, uitgeruste kelder van Les Domaines
Auriol is ISO-gecertificeerd en voorzien van de meest moderne technieken voor botteling.
Deze wijn is erg aromatisch in de neus. Zachte geuren van rijp rood fruit. Aanzet is fris en fruitig met
erg fijne zuren die de wijn lang in de mond laat blijven. Ideaal als aperitief. Een doordrinker die na het
eerste glas al doet verlangen naar een tweede glas.
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