BY. OTT 2018
Art. nr: 92490
Pris: 1 7 9 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Rosév iner
Sortiment: Sy stembolagets fasta
Land: Frankrike
Producent: Domaine Ott
Druv or: Grenache 65 %, Cinsault 25 %, Sy rah 8%, Mourv èdre 2%
Karaktär: Ett ungt, fräscht rosév in med silkig, solmogen frukt, härlig
balans, milda bärtoner och inslag av persikor, litchi, smultron, bigarråer,
blommor och mineraler.
Tillv erkning: Kort maceration följt av lång temperaturkontrollerad
fermentering.
Alkoholhalt: 1 3% Totalsy ra: 3 g/l Restsocker: 1 ,1 g/l

Om producenten
Utmärkta viner i utmärkt design
Med sina utmärkta v iner i personligt designade buteljer med annorlunda
formade etiketter har familjen Ott skapat ett unikt v arumärke. Företaget
äger tre egendomar i Prov ence; Château de Selle och Clos Mireille i Côtes de
Prov ence samt Château Romassan i Bandol.
Företaget startades av den Alsace-födde v inmakaren Marcel Ott som
fly ttade till södra Frankrike för att starta eget. 1 91 2 etablerade han sig på
Château de Selle, där han kämpade med den hårda, bergiga – men bördiga
– jorden och ly ckades göra sig ett namn i v inv ärlden. Genombrottet kom
1 930 då han första gången exporterade ett v in, rosév inet "Coeur de Grain". Sex år senare kunde han köpa egendomen Clos
Mireille och 1 95 6 införliv ades Château Romassan i familjeimperiet. Grundarens barn och barnbarn har genom alla år v arit
engagerade i v erksamheten och är så än i dag äv en om man 2004 sålde tv å tredjedelar av aktierna i företaget till
champagnehuset Louis Roederer.
Företaget är mest känt för sitt rosév in, men man tillv erkar också v ita och röda kv alitetsv iner. Château de Selle är beläget
nära staden Le Luc och omfattar 1 1 0 hektar, v arav 61 planterade med v in, huv udsakligen cabernet sauv ignon, grenache
och cinsault. Clos Mireille ligger närmare hav et, i La Londe, nära Hy ères. Av egendomens 1 7 0 hektar är 47 v ingårdar med
de sy dfranska v itv insdruv orna Sémillon, Ugni blanc och Rolle. Château Romassan i Le Castellet, ett par mil norr om Bandol.
De 7 4 hektaren är huv udsakligen planterade med v inrankor och det är rött v in som produceras av Mourv èdre, Grenache,
Cinsault och Sauv ignon.
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