
CHÂTEAU COUSTARELLE CAHORS
CUVÉE CAROLINE

Info logo

Productnummer 1768/18
Land Frankrijk
Gebied Zuid-West Frankrijk
Subgebied Cahors
Kleur Rood
Alcohol 14
Restsuiker 0
Zuurgraad 0
PH Waarde 0
Inhoud 0.75

Ei allergenen Nee
Melk allergenen Nee
Sulfiet allergenen Ja
Gluten allergenen Nee
Gedistilleerd Nee
Biologisch Nee
Type sluiting Kurk
Aantal per verpakking 6
GTIN product 3422920093028
GTIN verpakking 3422920000569

In het hart van de Cahors op de rechteroever ligt Château la Coustarelle, met 30
hectare wijngaarden gelegen op heuvels op het zuiden. Hier worden prestigieuze
wijnen gemaakt. Het Château is eigendom van Michael, Nadine en Caroline Cassot.
Caroline Cassot: ‘Na een paar jaar heb ik samen met mijn vader, Michel, besloten een
nieuwe rijke en krachtige wijn van ons Château te maken; een goede Cahors. Mijn
vader zegt hierover: “Dit is de Cuvée van Caroline.” Deze naam hebben we
gehouden.'
Deze Cahors Cuvee Caroline is gemaakt van Malbec druiven. 50% van de wijn is 6
maanden gerijpt in vaten en de andere 50% is 12 maanden gerijpt in eikenhouten
vaten.

Deze wijn heeft een donkere robijnrode kleur met mooie reflecties. In de neus frisse
en kruidige tonen van rode vruchten. Op het palet verfijnd fruit, honing: typische
kenmerken voor de regio Cahors.

Deze wijn gaat goed samen met rood vlees, eendenborst, lam en gekonfijte eend,
kaas en chocoladetaart.

PRODUCENT

Château la Coustarelle

<p>Château la Coustarelle ligt in het dorp Prayssac, naast de beroemde Clos de Gamot en aan de plaats
Les Caris. De oorsprong van het domein gaat terug tot 1870 toen Paul Cassot zich als boer in het gebied
vestigde. De derde generatie van de familie, Pierre Cassot, nam het over in 1947, toen het kasteel werd
omgedoopt tot &quot;Coustarelle&quot;, of kleine helling, nadat het eerste perceel met wijnstokken
geplant werd op de ‘<i>lieu dit</i>’. In 1980 namen Pierre's zoon Michel Cassot en zijn vrouw Nadine het
over. Ze besloten in 1992 om hun eigen wijnen te produceren en te bottelen (los van de lokale coöperatie),
en tegen het einde van de jaren 90 had hun harde werk zijn vruchten afgeworpen, met Château la
Coustarelle als een van de hoogste kwaliteitsdomeinen van Cahors.</p>
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