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2016 DOMAINES BARONS DE
ROTHSCHILD (LAFITE), LÉGENDE "R"
ROUGE
FRANKRIG, BORDEAUX

Behagelig, krydret og velbalanceret
Dyb lilla farve med en charmerende duft af solbær, kirsebær og lidt
toastede noter fra fadlagringen. Smagen er fyldig og struktureret med
gode bløde tanniner og en frugtdomineret afslutning af smagen.
En glimrende ledsager til oksekød, lam og milde oste.
Serveringstemperatur: 18-20°C.

Fremstilling

Denne vin er sammensat efter klassiske Bordeaux forskrifter. Fordelen
ved at fremstille vin i Bordeaux er at man kan bruge forskellige mængder
af de enkelte druer, alt efter hvad der er mest vellykket i den enkelte
årgang. Denne vin er blandet med mest Cabernet Sauvignon, tilsat
mindre mængder af regionens andre noble druesorter: Merlot, Cabernet
Franc og Petit Verdot. En stor del af mosten lagres i 9 måneder på
franske egetræsfadem for at tilføre vinen mere kompleksitet.
Om Producenten

Domaines Barons de Rothschild ejer i dag Château Lafite Rothschild, der
ved Médoc-klassifikationen i 1855 blev placeret i 1. Cru. Slottet blev i
1868 købt af Baron James de Rothschild og en ny æra i slottets historie
begyndte. Château Lafite Rothschild er stadig i Rothschild-familiens eje.
Ejendommen omfatter et areal på 100 ha, der har en årsproduktion på
210 tonneaux.
Sideløbende med Château Lafite driver familien også et stort
handelsfirma i Bordeaux, hvor de ejer flere forskellige slotte, og
producerer forskellige vine, som alle er typiske for Bordeaux og Lafite.
Slottet har gennem tiden udvidet sine besiddelser i både Bordeaux,
Sydfrankrig og på andre kontinenter. Man har således opkøbt
ejendomme eller indgået kompagniskab med vinhuse i Chile og
Argentina. I de udenlandske selskaber arbejder lokale sammen med
vinfolkene fra Château Lafite, om at producere vine, der både er typiske
for det enkelte område og for Lafite. I Pauillac har Lafite også deres eget
bødkeri, hvor de egetræsfade der bruges til deres fadlagrede vine,
stammer fra.
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