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DOMAINE DES ECHARDIÈRES, TOURAINE
ROSÉ

Producent :

Luc Poullain

Producent :

Luc Poullain

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Frankrijk

Land:

Frankrijk

Appellatie:

Touraine

Appellatie:

Touraine

Type wijn:

Rosé wijn

Type wijn:

Rosé wijn

Alcoholgehalte:

12,50%

Alcoholgehalte:

12,50%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Gamay

Druivenras(sen):

Gamay

Beschrijving:

Beschrijving:

Toen Luc Poullain in 2000 het wijngoed kocht was er heel
wat werk aan de winkel. Vooral omdat deze wijnmaker wil
streven naar een kwaliteitsvolle wijn. De wijnstreek Touraine
(Loire) was jaren toonbeeld van magere, flauwe wijnen.
Sinds enkele jaren zijn er jonge wijnbouwers (vooral langs
de rivier de Cher) die streven naar kwaliteit.
Deze Touraine is gemaakt van de gamay-druif die bekend is
als dé druif van de Beaujolais. Nochtans is gamay ook een
belangrijke druif in de Loire. De wijnmaker kiest hier voor
lage rendementen en een doorgedreven selectie. De
wijnmaker perst langzaam de druiven waardoor het sap in
contact komt met de schilletjes. Dit resulteert in een
zalmkleurige fijne en frisse rosé. Meer info : www.domaineechardieres.com
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer als apero of geniet bij een zomerse bbq.
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Bewaartijd:
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1-2 jaar

1-2 jaar

