Ponsot (Domaine), Clos de la Roche Grand Cru Vieilles Vignes, 2017
Sídlo: Morey-Saint-DenisZaloženo: 1872Vinice: 27 hektarůJedno z tradičních a zároveň progresivních vinařství založené již v
roce 1872 Williamem Ponsotem, který také získal první část Grand cru vinice v Morey - Clos de la Roche; rozhodující část
pak dokoupil jeho vnuk, tudíž dnes Domaine Ponsot vlastní opravdu „lví“ podíl této jedinečné vinice (3,35 ha, vše v
původním, tedy srdci Clos de la Roche). Zajímavostí také je, že téměř 92% produkce tvoří vína Grand cru a 1er Cru, tudíž na
základní a Village vína zbývá opravdu málo. V neposlední řadě také vyrábí jediné 1er Cru odrůdy Aligoté – Clos de Monts
Luisants. Největší progres toto vinařství prodělalo pod vedením Laurenta, který od roku 1981 do roku 2017 vinařství vedl.
Kromě samozřejmých investic do technologií mu nebylo cizí ani velmi moderní myšlení, a tak se nám dostávají do rukou
vína, jejichž etikety jsou například chráněny unikátními kódy, jsou vybavené termospotem, mají elektronické zařízení v
kartonech, které hlídá teplotu během transportu a mnoho dalších „vychytávek“. Laurent se dnes věnuje svému vlastnímu
bussinesu a vinařství tak vede jeho sestra Rose-Marie. Vína ve většině případů zrají 2 roky na sudech, nikdy ne na nových,
jejich filozofie je totiž vyjádřit co nejvíce charakter terroir nepřebitý barikovými tóny.

Region: Francie > Bourgogne > Côte de Nuits > Morey-St-Denis

Popis: Poměrně bohaté aroma nabízí tóny fialek, cassisu a třešní. Chuť je
středně plná, s jemnými uhlazenými tříslovinami, v dochuti pak objevíme
náznak bílého pepře a šalvějových lístků s tóny peckového ovoce. Bohaté
a dobře strukturované víno.
Alkohol: 13,5% Obj.

Odrůda: Variety.Pinot Noir 100%

Uzávěr: Korek

Barik: Zrálo v sudu

Teplota pití: 17 °C

Gastronomie: Hovězí, pernatá, samostatně, zvěřina

Složení: Odrůdové víno révové

Alergeny: Oxid siřičitý (SO2), siřičitany
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