CHÂTEAU BEAUREGARD DUCASSE Rouge – en vinprofil fra VIN2

Graves

CHÂTEAU
BEAUREGARD DUCASSE
Rouge

Rødvin – fra BORDEAUX

TØR

HVE3
Miljømærke

Fadlagret

Sagt & skrevet:
• "Hvis dit drikkeklare Bordeaux-lager
begynder at svinde ind,
er denne vin et rigtig godt valg
at supplere op med."
DECANTER

Aaroma af røde frugter
(tranebær og hindbær),
i smagen ledsaget af
krydrede og ristede toner
– fyldig og længevarende
Merlot (60%), Cabernet Sauvignon (30%) &
Cabernet Franc (10%)
– lagret på ståltanke (80%) og egefade (20%)

✓ Velegnet til stegt kød, fuglevildt,
retter med sauce og blåskimmeloste.
✓ Bedst fra 2 år
til mindst 8 år efter høst
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Beauregard Ducasse Rouge er godsets klassiske, røde cuvée –
med behersket egefadslagring.
Merlot bidrager med aroma og fleksibilitet og Cabernet med smag
og struktur. Godset er beliggende på den højeste bakketop i Graves og drager fordel af, at druerne her modner usædvanligt godt.

✓ Nydes ved 16-18 ºC

Side

Appellation: Graves
Ejer: Familien Perromat
Ledelse: Jacques Perromat
Miljøpolitik: Certificeret Haute Valeur Environnementale niveau 3
(HVE3)
Vinmarker: 45 ha - hvoraf 30 ha anvendes til denne Rouge
Beliggenhed: I Mazères nær Langon, i det sydlige Graves-distrikt
Jordbund: Sandet og gruset på plateauet med kalkholdige arealer
på de sydvendte skråninger – undergrunden er jernholdig
Plantetæthed: 5.600 vinstokke pr. ha
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 15 år
Høstmetode: Manuel ved fuld modenhed af druerne
Vinifikation: Total afstilkning, kold præ-fermentering for at øge det
aromatiske potentiale, temperaturkontrol under lang gæring i 20 til
30 dage
Lagring: 80% af vinen lagres på rustfri ståltanke i 12 til 18 måneder for at bevare aromatisk intensitet og friskhed. 20% lagres på
egefade for kompleksitet
Udbytte: 45 hl/ha
Produktion: Omkring 180.000 flasker Rouge årligt – aftappet på
godset
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Château Beauregard Ducasse blev etableret tilbage i 1850 af
Albert Duran.
Jacques Perromat (6. generation af Perromat-vindyrkere) overtog
sin svigerforældres ejendom i 1983. Han er ekspert, når det
kommer til at blande teknologi med tradition med henblik på at
udnytte det allerbedste potentiale fra terroiren. Omfattende
miljøtiltag har sikret den højeste, franske miljøcertificering Haute
Valeur Environnementale niveau 3.
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