Frankrike

DOMAINE KUEHN RIESLING EICHBERG GRAND
CRU
PRODUCENT:
DRUVA:
LAND:
DISTRIKT:

Domaine Kuehn
Riesling
Frankrike
Alsace

SMAKTYP:
ÅR:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Druviga & blommiga
2012
13%
750 ml

ART.NR.:
PRIS EXKL. MOMS:
FL/KRT:

48076
195:6

Domaine Kuehn Riesling Eichberg Grand Cru har en doft av vit frukt såsom litchi, mango
och fläder. Paletten är torr och balanserad med komplex syra och mineralitet. Årgång 2012 är
en mycket bra årgång för Riesling i Alsace – vinerna visar ofta upp en elegant mineralitet och
toner av grape och citrus.
Vinmakaren, Francis Klee, följer ett särskilt program där han kontrollerar druvmognaden på
särskilt utvalda lotter ända fram till skörd. När tiden är inne så skördas druvorna sedan
varsamt för hand. Efter vinifieringen så vilar vinet på sin jästfällning under flera månader för att
få sin unika struktur. AOC Alsace Grand Cru Eichberg ligger sydost om Eguisheim och sträcker
sig över två kullar med en altitud på 220-330 meter. Jordmånen är mycket kalkrik och klimatet
varmt och torrt, vilket passar sig alldeles tumärkt för druvan Riesling.
Kan lagras 3-5 år.

Fruktsyra

Sötma

Fyllighet

Passar till
Fisk

Om Domaine Kuehn
Domaine Kuehn har en historia som sträcker sig ända till 1675. De är belägna i Ammerschwihr
nordväst om Colmar i Alsace och terroiren i området är mycket betydelsefull för de
karaktäristiska vinerna och nyckelorden för vinmakningen är kontroll, hållbarhet och respekt
för naturen.
Hos Domaine Kuehn finner man byns äldsta och djupaste källare som ligger beläget 7m under
mark. Under andra världskriget totalförstördes nästan hela byn på grund av de flygräder som
rådde och under dessa attacker så sökte sig lokalbefolkningen skydd i källaren hos Domain
Kuehn. Källaren går idag under namnet Cellar of Hell och används främst åt vinlagring.
All skörd sker för hand och vinmakningen leds av Francis Klee som är ett stort namn i området
och som drivs av tålamod och passion. Jordmånen är rik består framför allt av granit och kalk
och druvorna som odals är framför allt Riesling, Gewurztraminer samt Pinot Gris.
Vingårdslägena ligger i sluttningar och skyddas väl från kyla av bergskedjan Vosges.
Domaine Kuehns hemsida
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