FRANKRIJK - LANGUEDOC

Allegria
2020 Dolce Farniente - Agriculture
Biologique
Côteaux de Languedoc

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Heerlijk lichte zalmkleur. Fijne neus van aardbei, frambozen en een
vleugje grenadine. Verfrissende en levendige smaak waarin we
hetzelfde rode fruit terugvinden. Balanceert perfect tussen finesse en
kracht. Lange, evenwichtige en droge afdronk. Rosé met klasse!
AWARDS: 3 sterren en een hartje in de Guide Hachette des Rosés.
Klimaat:
Mediterraan klimaat met invloeden van het centraal massief en de verschillende
winden. Warme droge zomers en milde winters met voldoende neerslag.

Ondergrond:
De wijngaard bestaat uit één heuvel. Het zijn de resten van een uitgedoofde
vulkaan. De bodem bestaat uit één groot geheel dat door vulkanische activiteiten
in de diepte is beïnvloed maar een grote diversiteit aan grondstoffen bevat.
Kalkgronden met veel kiezel, vulkanisch stollingsgesteente als Basalt, witte mergel
enz. volgen elkaar in snel tempo op.

Vinificatie:
Jonge Syrah aanplanten met een klein beetje Grenache. Korte koude maceratie
met de schil om een mooie, lichte rosékleur en een vleugje vers rood fruit te
onttrekken. Temperatuur gecontroleerde fermentatie en beperkt gebruik van
sulfieten.

ALLEGRIA
Het domein Allegria situeert zich op de eerste heuvels van de Haut Languedoc,
vlakbij het pittoreske dorpje Pézenas. De wijngaarden omvatten een volledig
vulkanische heuvel die een schitterende en gevarieerde ondergrond garandeert
voor het verbouwen van de verschillende druiven. Zowel de wijngaarden als de
wijnkelder worden zo bewerkt en is zo ontworpen om een minimale belasting op
het milieu te garanderen. Alle wijnen zijn biologisch en één cuvée wordt zelfs als
natuurwijn gevinifiëerd. Allegria ontstond in 2008 en is de vrucht van een FransArgentijnse vriendschap tussen de familie d'Aboville (Le Tribu d'A) en de
befaamde Argentijnse wijnmaker Roberto de la Mota (Cheval des Andes). De
wijnen combineren een benijdenswaardige complexiteit aan een zuiver en
mineraal karakter. In een streek waar finesse en elegantie soms ver te zoeken zijn
beschikken zij over een vrij unieke stijl. Ze maken ware pareltjes van druiven als
Marsanne, Roussanne, Cinsault, Syrah, Grenache, Mourvèdre en Carignan. Elke
Cuvée wordt minutieus samengesteld en garandeert elke keer weer een boeiende
ontdekkingstocht en enkele glazen van puur genot. Voorlopig starten we met het
Wijnhuis enkel met de Tribu d'A-reeks (Rood-wit en rosé) en de cuvée van
Cinsault zonder toegevoegde sulfieten maar we kunnen al niet wachten tot
wanneer de rest zal volgen!
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