Pyréne - Grains Dorés
Vinhus

Pyréne

Områder

Gascogne,

Land

Frankrig

Kan gemmes

2 År

Temp

10

Lukning

Kork

Druetype(r)

Gros Manseng, Sauvignon Blanc,

Lagring

100%, Ståltank

Volumen

75 cl

DKK 103.20 ekskl. moms
DKK 129.00 inkl. moms

Passer til
Lukning

Lagring

Smag

Fylde

100%, Ståltank

Sød

Fyldig

Kork
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Pyréne - Grains Dorés
PROFIL:
På de første kølige efteråsdage høstes druerne Gros Manseng og Sauvignon Blanc til denne søde og
forfriskende vin.
Forførende noter af grapefrugt, ananas, pære og Bourbon vanilje.
Parfumeret og charmerende tilbyder denne søde vin en perfekt balance mellem kraft og elegance.
Denne vin har evnen til at behage alle med sine all-around aromaer og stil.

Område
Skråninger med mikroklimaer, der tillader produktion af afbalancerede søde vine. Høje sommer
temperaturer efterfølges generelt af mildt efterår.
I oktober afgiver Autan vinden fugtighed om morgenen, så druerne kan modnes langsomt. Sauvignon
Blanc druerne høstes ved fuld modenhed, mens vi søger en let overmodning for Gros Manseng.
- Terroir: leragtige og kalkholdige skråninger nord for Gascogne. Denne type køligt miljø tillader
langsom modning og derfor en gradvis stigning i koncentrationen af druesukker.

Hvordan
For at bevare druernes fulde aromatiske potentiale udføres høsten om natten, når temperaturen er lav.
Tolv timers maceration (udtrækning i af smag og farve fra druerne) følger for at udtrække så meget
potentiale som muligt. Langsom forsigtig presning er næste step, beskyttet mod enhver kontakt med
luft og derved undgår enhver start af oxidation. Gæringen begynder under nøje overvågede
temperaturer. Så snart syreindholdet, alkoholen og restsukkeret bringes i balance, køles vinen for at
stoppe gæringen. En meget kort ældning (2 til 3 måneder i tanke, sur lies) efterfølges af tidlig aftapning
for bedst at bevare druernes originale aroma.
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Pyréne - Grains Dorés
Egarri SAS
Hvem er Egarri ?
Egarri udvikler og distribuerer originale baskiske drikkevarer. De skaber og udvælger produkterne, der
bevarer forfædrenes know-how med ønsket om at udvikle sig og fremme Baskisk gastronomi og kultur
rundt i verden.

Ud over dette.

Egarri, som betyder "at være tørstig", er en afspejling af vores tørst efter læring og efter store eventyr.
Vores dynamiske og kreative team tilbyder de bedste cider, øl, vin, likører og spiritus på markedet.
Hvad er Baskerlandet?
Euskal Herria er den baskiske betegnelse for Baskerlandet. Euskal Herria kan direkte oversættes med
"Baskisk hjemland" eller "De baskisk-talendes land". I nogle regioner af Euskal Herria anser et flertal af
befolkningen dog ikke sig selv som baskere.

Cirka en tredjedel af Euskal Herrias område kaldes Euskadi, som er det baskiske område, der har
selvstyre i forhold til den spanske stat. De fleste af de store byer i Baskerlandet, inklusiv Bilbao, ligger i
Euskadi.

Størstedelen af Baskerlandet ligger i Spanien, hvor cirka 90 % af baskerne bor, mens den resterende
del ligger i Frankrig. Baskerlandets areal er på 20.664 km², hvilket svarer til cirka halvdelen af
Danmark. Regionen har en befolkning på cirka 3 millioner indbyggere.
kilde:faktalink.dk
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