LOUIS ROEDERER BRUT ROSÉ 2015
Art. nr 77226
Pris 339 kr
Storlek 375 ml
Producent Louis Roederer
Ursprung Champagne, Frankrike
Varukategori Roséchampagne

Druv or Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
Alkoholhalt 12%
Restsocker 8 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Karaktär Rosaskimrande med eleganta små bubblor. Generös, smakrik och komplex men ändå
med en härligt ungdomlig fräschör. Toner av röda och svarta vinbär, solmogen blodapelsin,
persika, mineral och en angenäm kryddighet. Lång och fräsch eftersmak. Här förenas
koncentration och frukt från perfekt mogen pinot noir med elegans och friskhet från de finaste
chardonnaydruvorna i Côte des Blancs.
Tillv erkning Musten får sin färg från pinot noir som macererat några dagar. 11% vinifierades på
ekfat med omrörning en gång i veckan under 6-7 månader. Resterande del av vinet har jäst på
små ståltankar. 30% av vinet har genomgått malolaktisk jäsning.
Lagring Vinet lagras fyra år och ytterligare sex månaders vila efter degorgeringen före lansering.
Passar till Serveras vid ca 10°C och passar utmärkt som aperitif men även till eleganta
maträtter av fisk, skaldjur eller kyckling.
Information Sedan 1845 har familjen Roederer köpt vingårdar. Idag har dom 410 egna plottar
(ca 240 ha) varav 122 ha odlas ekologiskt.

Omdömen
Wine Adv ocate 94p
The 2015 Brut Vintage Rosé is generous and demonstrative, bursting with aromas of peach, orange and pear mingled with hints of red
berries, fresh bread and ginger. Full-bodied, layered and vinous, it's rich and enveloping, its textural attack segueing into an ample, fleshy
core that's girdled by bright acids and enlivened by a pillowy mousse. Long and expansive, it's more generous and gourmand than its
racier 2014 predecessor, but just as good.

Om producenten
Ett strålande champagnehus med en exceptionell portfölj
Att Louis Roederer tillhör de allra främsta Champagneproducenterna är alla överens om. De kan också titulera sig världsmästare efter att
ha utsetts till "Sparkling Wine Producer of the Year" vid The Champagne & Sparkling Wine World Championships.
Det finns få viner som omges av ett så magiskt skimmer som just Cristal. Den ryske tsaren Alexander II var stormförtjust i vinet som
flödade vid hans hov och begärde att det skulle levereras i buteljer av äkta kristall, därav namnet. Idag är flaskan av ofärgat glas men
namnet lever kvar i den prisade efterföljaren Cristal Brut. Framgångarna på den ryska marknaden gav ett rejält uppsving år Roederer som

Vinunic
www.vinunic.se Regeringsgatan 109, 111 39 Stockholm

+46 8 6608415

grundades i slutet av 1700-talet men fick sitt nuvarande namn då Louis Roederer tog ledningen i företaget 1827. Roederer är idag ett av de
få privatägda familjeföretagen i Champagne.
Roederers höga kvalitet baseras på de förnämliga vingårdslägen som man förfogar över. De levererar merparten av de druvor som
används vid framställningen, endast 20 procent köps från andra odlare. Vinerna från de olika odlingslotterna vinifieras separat i ståltankar
och små ekfat, medan de reservviner som används för att åstadkomma den perfekta blenden i den årgånglösa storsäljaren Brut Premier
NV lagras på större ekfat.
Den svenske världsauktoriteten Richard Juhlin sparar inte på berömmet i sin bok "En doft av Champagne":

"Roederer är onekligen ett strålande champagnehus med en exceptionell portfölj av viner. Standarchampagnen är lysande, rosé och blanc
de blancs erbjuder en hustypisk, aristokratisk elegans och årgångsvinet tillhör alltid de bästa. För mig är huset ett av de tre främsta i hela
Champagne. Varje årgång är lysande. Köp alla Roederers årgångviner ni kommer över!"
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