Gustave Lorentz Riesling
Grand Cru Kanzlerberg
RANSKA - VALKOVIINIT
Alsacen pienin Grand Cru, Kanzlerberg on vain kolmen hehtaarin kokoinen.

Monipuolinen ja tasapainoinen sitrushedelmien täyttämä maku, jota
elävöittää raikas hapokkuus sekä mineraalisuus. Tämä selkeäarominen ja
puhdas viini tukee erityisen hyvin vaalean kalan herkkiä makuja. Loistava
kumppani myös savustetulle kalalle, esimerkiksi nieriälle, taimenelle tai
lohelle.
Kasvuympäristö: 3,2 hehtaarin kokoinen Grand Cru Kanzlerberg sijaitsee
Ribeauvillen kylässä ja on eteläisin sekä pinta-alaltaan pienin Alsacen
51:stä Grand Cru:sta. Viinitarha sijaitsee 250 metrin korkeudessa
merenpinnan yläpuolella rinteillä, jotka suuntaavat etelää kohti. Maaperä
on erityisesti kalkkikiveä, joka on muodostunut jopa 150 miljoonaa vuotta
sitten. Kalkkikiveä peittää vielä raskas savimaa, joka on hieman
tyypillisempi muille Alsacen viinitarhoille kuin Grand Cru:lle.
Väri: Vaalea kullankeltainen.
Tuoksu: Rikkaassa aromimaailmassa aistittavissa sitruhedelmiä,
aprikoosia ja kevään kukkia, kuin myös vahaa sekä kiveä.
Maku: Tasapainoinen sitrushedelmien täyttämä maku, jota elävöittää
raikas hapokkuus sekä mineraalisuus.

Tuottajan tiedot
Maahantuoja: Fine Brands
Maa: Ranska
Tuotantoalue: AC Alsace
Tuottaja: Gustave Lorentz
Alkoholipitoisuus: 12.5 %
Sokeripitoisuus: 12.0 g/l
Happopitoisuus: 5.0 g/l
Pullokoko: 0.75
Korkki: Luonnonkorkki
Alkon tuotenumero: 917097
Rypäleet: Riesling 100 %
Valikoima: Alkovalikoima,
Ravintolavalikoima

“Voit olla viinitekijä vain jos se on intohimosi: arvaamattomat luonnonlait,
rajaton määrä työtä viinitarhoilla ja jokavuotinen työn aikaansaama jalo
tulos ovat tekijöitä, jotka vaativat intohimoa ja vievät eteenpäin.”
Vuonna 1836 perustettu Gustave Lorentz on kokonaan perheomisteinen 6.
sukupolvessa ja taloa johtaa tänä päivänä Georges Lorentz.
Viinitalo sijaitsee Bergheimissa Keski-Alsacessa, jossa savinen ja kalkkinen
maaperä sekä aurinkoiset olosuhteet ovat otolliset korkealaatuisten ja
“gastronomisten” viinien tuotantoon.
Gustave Lorentz viljelee 33 hehtaaria kattavilla viinitarhoillaan Alsacelle
tyypillisiä lajikkeita kuten Rieslingia, Gewurztramineria, Pinot Gris’tä ja
Muscatia. Viinitarhoista 1,5 hehtaaria sijaitsee Alsacen pienimmällä Grand
Crullä, Kanzelbergin kukkuloilla ja 12 hehtaaria Grand Cru Altenberg de
Bergheimissa.
Puolet Gustave Lorentzin tarhoista on Grand Cru tarhoja ja vuodesta 2012
lähtien kaikki 33 hehtaaria ovat myös saaneet luomusertiﬁkaatin. Viinitalon
luomua edustava viinisarja on nimeltään “Évidence”.

Tutustu tästä tuottajan omiin kotisivuihin.

