FRANKRIJK - RHÔNE

Halos de Jupiter
2018 Costières de Nîmes
90 pts Wine Advocate

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Mooie donkere kleur. Rijpe neus van zwarte bessen, pruimen, violet en
kersen. In de smaak komen ook complexere tonen als peper en
Provençaalse kruiden naar boven. Heerlijk sappig en smakelijk
karakter dat in de vlotte, soepele afdronk bestendig blijft. AWARDS:
Jeb Dunnuck 90-92 pts; Robert Parker's Wine Advocate 89-91 pts.
Klimaat:
Overgang van de Rhône naar de Languedoc. Mediterraan klimaat met warme
droge zomers (Met een verfrissende bries uit de middellandse zee) en milde
winters met regelmatige neerslag. Afkoelende invloed van de verschillende
winden als transmontana en mistral die de wijngaarden ook vrijwaren van
schimmel en andere plagen.

Ondergrond:
Wijngaarden aan het meest zuidelijke deel van de Rhône vallei. Typische rode
aarde met klei en kleine rolstenen die de warmte vasthouden en gelijkmatig
verdelen.

Vinificatie:
Grenache (85%), Mourvèdre (10%) and Syrah (5%). Hand geplukt en in 2 keer
geselecteerd (Op het veld en in de kelder). Het sap van de zacht gekneusde
druiven wordt door de zwaartekracht in de roestvrij stalen kuipen gepompt.
Fermentatie gedurende 5 weken. Elke druif krijgt een aparte rijping in betonnen
kuipen gedurende 6 maand. Daarna blending. Geen filtering!

HALOS DE JUPITER
Philippe Cambie is in de Rhône (en bij uitbreiding Frankrijk!) een levende legende.
Hij staat gekend als een der grootste wijnmakers (En dat mag je ook gerust
letterlijk nemen .) van zijn generatie. In 2010 werd hij door Robert Parker verkozen
tot wijnmaker van het jaar. In de loop der jaren creëerde hij dan ook enkele
iconische wijnen die menig wijnliefhebber liet kraaien van plezier. (Domaine Les
Escarvailles, Domaine Les Cailloux, Calendal . En nog een heel deel andere
legendarische wijnen waar hij meer dan één hand in had/heeft.) Les Halos de
Jupiter zijn zijn ode aan de koning der druiven van de Rhône: Grenache!
Symbolisch maakt hij de link tussen de koning der Goden "Jupiter" (Zeus) en zijn
ringen (Les Halos) en aan de andere kant "King Grenache" en een reeks van
appellaties in de Zuidelijke Rhône. Op indrukwekkende wijze laat hij even proeven
wat er met deze druif allemaal mogelijk is! Of het de nu iets goedkopere Costières
de Nîmes betreft of de exclusieve top Châteauneuf-du-Pape "Adrastée", gemaakt
van meer dan 100 jaar oude grenache wijnstokken, zijn wijnen betreffen één voor
één pareltjes die u in verregaande staat van vervoering zullen brengen. Of zoals
de presentatie van de flessen doet vermoeden . In de 7e hemel!
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