
Hérault

Pretty Gorgeous er en herlig typisk sydfransk rosévin fremstillet udelukkende på
Cinsault-druer. Cinsault har været dyrket i flere hundrede år i området, men
Cinsault har mistet terræn til de internationale druer som Shiraz og Cabernet
Sauvignon. Cinsault er imidlertid en oplagt drue til at fremstille rosévin af. Der
er skindkontakt mellem druer og most i ca. 24 timer og vinen gæres ved lave
temperatur for at bevare mest mulig frugt i vinen. Farven er lyserød, nærmest
ferskenagtig. En frisk bouquet af friskkværnet rød peber. Smagen er halvtør, frisk
og med en behagelig smag af røde bær som ribs, jordbær og hindbær.

LGI er, siden 1999, en fransk vinekspertvirksomhed med fokus på og salg af
kvalitetsvine fra Sydfrankrig, nærmere betegnet Languedoc og Gascogne. I tæt
samarbejde med lokale vinbønder promoverer LGI vine til forskellige landes
markeder, der i blandt Danmark via Kjær & Sommerfeldt, og tager sig af
distribution og markedsføring. Sammenslutninger som LGI hjælper de lokale
vinbønder, som f.eks. ikke selv har et vinslot og tilhørende vin-virksomhed, med
at holde kvalitets-standarden på deres vine og fokusere på håndværket frem for
den videre markedsføring.

LGI Wines

Vinen

Lyst fjerkræ, Buffet, AperitifAnbefales til:

Halvtør frisk rosévin med bouquet af friskkværnet rød
peber og frugtrig smag.Smagenoter:

Ingen fadlagring.Vinifikation:

www.lgi-wines.comWeb:

Frugtrig og fyldigKategori:

Nydes ung og frisk.Potentiale:

8 gram/literRestsukker:

12  %Alkohol:

CinsaultDrue:

Frankrig, HéraultOmråde:

1007427Varenr.:

Fakta

Hérault departementet er et af de største vinområder i det sydlige Frankrig, som
ligger mellem Narbonne og Montpellier. Området går fra kysten og ind i landet
og indbefatter Languedoc og Minervois. Hérault har en meget forskelligartet
jordbund (terroir), netop Hérault´s terroir giver vinene stor variation om vinen
dyrkes i det kystnære område eller på plateauer inde i landet. Udvalget af
druesorter er stort, fra gamle klassiske druer som Cinsault og Carrignan til
internationale kendte druer. Hérault området producerer omkring 900.000 hl
vin om året – primært rødvin.
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