Coteaux des Travers Rasteau Réserve

Rasteau, Frankrike

Producenten

!

Namnet ”Travers” betyder ”en bit av den
begynnande solen” och står för traditionen
som gått i arv från far till son. Det var
Roberts farfar som år 1931 började odlar vin
här och efter andra världskriget så utökades
vingårdarna till de idag 14 hektar som
kultiveras i Rasteau och i Cairanne. I Rasteau så
domineras jordmånen av lera, som är mycket kompakt
och hård (11 ha), speciellt vid sluttningarna.
Vingårdarna i Cairanne är mycket uppdelade när det
gäller jordmånen; alltifrån sand, lera och garrigue
varvat om vartannat (3 ha). Mikroklimatet domineras
av höga temperaturer vilket ger koncentrerad druvor
med hög sötma. Sedan 2010 har vingården certifierats
som ekologisk och har även börjat arbeta
biodynamiskt. Speciellt är att man använder en
särskild sorts uppbindning av druvorna, 4 stycken
trådor, för att bättre exponera druvorna mot solen.
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Ni kan beställa
genom:
Telefon: 08-39 59 71
Mail:
order@herdenstam.se

!
Druvor
!Grenache: 60 %, Syrah: 30 %, Mourvèdre: 10 %
Vinifiering
!

Det här vinet görs på gamla rotstockar (40-60 år) som ger
ett lågt skördeuttag på ca 35 hl/ha. Jordmånen i den här
vingården domineras av lera och kalksten.Jäsningen sker
under ca 24.28 dagar där man använder ”punching down” för
att extrahera mer arom/smak/textur från skalresterna. Det
ger väldigt robusta och aromatiska viner som kan lagras
länge. Vinet lagras sedan på cementankar och ekfat.
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Förpackning 6 X 75 cl
!
Omdöme
!

Wine Advocate, Stephen Tanzer, Winespectator
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Besök gärna vår
vinbar/showroom/
kontor:

!

Herdenstam Vinhandel
Svartensgatan 12

Robert Parker's Wine Advocate
”The 2011 Rasteau Reserve (60% Grenache, 30% Syrah and
10% Mourvedre, aged in concrete and wooded tank) is a
beautiful, borderline outsetanding effort that gives up
loads of perfumed flowers, black raspberry, earth and
spice aromas and flavors. Medium-bodied, nicely balance
and with good freshness and sweet tannin, it will drink
nicely over the coming 4-5 years. Drink now-2019. This
first-rate estate is owned/run by the well-spoken and
talented Robert Charavin. The wines are consistently wellmade and in almost all cases, represent excellent
values” (JD)
Stephen Tanzer's International Wine Cellar
Bright purple. Cherry compote and licorice on the
pungent, spice-accented nose and palate. Chewy and focused
on entry, then fleshier in the middle, showing good lift
and back-end cut. Closes on a note of bitter cherry, with
good energy and subtle sweetness.
(6/ 2013)

