
CHÂTEAU PAUL MAS CLOS DES MÛRES
MAGNUM IN KIST

Info logo

Productnummer 1734/19
Land Frankrijk
Gebied Zuid-Frankrijk
Subgebied Pays d'Oc
Kleur Rood
Alcohol 14.5
Restsuiker 1.5
Zuurgraad 3.2
PH Waarde 0
Inhoud 1.5

Ei allergenen Nee
Melk allergenen Nee
Sulfiet allergenen Ja
Gluten allergenen Nee
Gedistilleerd Nee
Biologisch Nee
Type sluiting Kurk
Aantal per verpakking 1
GTIN product 3760040423890

De wijnstokken van de Syrah zijn tussen de 24 en 44 jaar oud. De Grenache stokken
zijn 45 jaar oud. Deze zijn aangeplant op een bodem van klei, gravel en leisteen
waartussen veel fossielen zitten. De wijngaarden zijn gelegen op een plateau en
hebben daarom veel zonlicht. Deze wijn is een blend van grotendeels Syrah,
aangevuld met Grenache en Mouvedre druiven. De druiven zijn met de hand geoogst.
Pre-fermentatie en koude maceratie gedurende 3 dagen. Apart vinificatie voor elk ras.
Er worden enkel temperatuur gecontroleerde stalen en cementen vaten gebruikt.
40% van de blend heeft een malolactische fermentatie ondergaan in eiken vaten. De
resterende 60% is na de fermentatie in eiken vaten gerijpt. Hierna rijpt de wijn nog
eens 9 maanden in Frans en Amerikaans eiken.

Intense paarse kleur met granaatrode reflecties. Complexe neus vol kersen.
Geroosterde koffiebonen en zwarte bessen aroma's evolueren naar viooltjes en
kruidige tonen. Goede balans met zachte tannines, volle wijn. Sterk fruitig karakter
met vanille en toast in de lange finish. Elegant en gracieus.

Heerlijk bij geroosterd vlees, lamsvlees, kip en zachte kazen.

PRODUCENT

Domaines Paul Mas

<p>Tegenwoordig bezit Domaines Paul Mas 850 hectare wijngaarden verdeeld over 15 wijndomeinen in de
Languedoc en werkt het samen met druiventelers die goed zijn voor nog eens 1250 hectare aan
wijngaarden. Dit geeft de wijnmakerij toegang tot 40 verschillende druivensoorten, zowel lokaal als
internationaal, evenals een ongelooflijke reeks complexe terroirs in de Languedoc.&nbsp;</p>
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