DAVIDE 2020 Rosé
IGP Languedoc
Een rosétje waarvoor je op het topje van je stoel mag
gaan zitten, of gewoon languit in de zetel gaat liggen.
2020 drukt binnen de Europese wijnlanden haar kwalitatieve stempel. Een buitengewoon mooi en warm voorjaar, een zonovergoten zomer en een stralende
oogstperiode. De droogte van de zomer van 2020 speelt natuurlijk ook mee,
maar algemeen is dit een wijnjaar dat Europees tot de rand gevuld werd met
gunstige kwalitatieve ingrediënten om zeer mooie wijnen te maken.
De economische factor in de wijnindustrie is een heel ander verhaal geworden,
producenten blijven door de coronaproblematiek met aanzienlijke stocks zitten
waar we dankzij onze relaties preventief op hebben geanticipeerd. We hebben
drie wijnboeren gemotiveerd om van hun druiven een superrosé te maken door
hen op voorhand garanties te bieden in volume en prijs met als doel deze nieuwe Davide Rosé 2020.
Deze wijn is een geanimeerde en fijne samenwerking geworden tussen drie producenten die elkaar nog nooit hadden ontmoet en hen in coronatijd een sociaal
extraatje boden.
De wijn zelf.
52% Grenache-Noir afkomstig uit de hogere regio van de Languedoc welke we
hebben laten verifiëren als een witte wijn. De fel kleurende en rijpe GrenacheNoir gaf al meteen een rozig kantje en viel op door zijn instant fel aromatisch,
rijk en mondvullend karakter.

41% Syrah zijn we gaan halen bij een producent in Aniane die deze Syrah meteen
als rosé vinifieerde. Het karakter van deze wijn geeft ruggengraat met speelse
zuren en een degelijke mineraliteit. Het geheel compenseert heel mooi het
mondvullende en rijke van de Grenache-Noir.
7% Cinsault hebben we gebruikt als lichte rode wijn als clairetstijl (rode wijn met
een rosé karakter). Deze Cinsault bestaat 30% uit een korte macération carbonique wat een fel aroma van viooltjes, framboos en moerbei meebrengt.
De totale blend is een heel leuke vlot drinkende rosé geworden met een originele speelse stijl.
Vlot inzetbaar voor veel gelegenheden, al dan niet met eten.
Als terrasrosétje net iets extra.
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