Trimbach Pinot Noir Réserve
Frankrike / Alsace / Vin d´Alsace

Jean Trimbach begynte å produsere vin i Alsace i 1626. Firmaets populære rykte bevares fra far til sønn, takket
være et utmerket vindistrikt og viner med strålende kvalitet. Siden 1898, det året hvor Frédéric Emile Trimbach
presenterte sine viner på den internasjonale vinmessen i Brussel og fikk beste utmerkelse, har navnet
Trimbach blitt kjent som ett av de store i Alsace. Beliggende i Ribeauvillé har vinhuset utviklet seg etter den
samme tradisjon gjennom 13 generasjoner, og drives nå av brødrene Pierre og Jean Trimbach. Pierres døtre
Anne og Frédérique samt Jeans sønn Julien er også involvert i driften. Trimbachs filosofi er renhet, fruktighet
og konsentrasjon. De er kompromissløse når det gjelder stilen på vinene; alltid tørre og stramme med
mineralitet, og uten bruk av eik. Trimbach produserer årlig omlag 1 million flasker og Norge er deres fjerde
største eksportmarked. De har som eneste produsent i Alsace mottatt 3-stjerners utmerkelse av Clive Coates Master of Wine.
I Alsace dyrkes det Pinot Noir på omlag 1.500 HA, noe som utgjør rundt 10% av regionens totale produksjon.
Trimbach produserer to Pinot Noir-viner. For å bevare friskheten lagres ingen av vinene på eik.
Réserve for denne vinen betyr selektering av druer.

Høyoppløselig bilde

Type

Rødvin

Klassifikasjon

AOC

Produsent

F. E. Trimbach

Årgang

2020

Druetyper

100% Pinot Noir

Vinifikasjon

10 dagers temperaturkontrollert gjæring.

Lagring

Oppbevares på ståltank frem til tapping på flaske. Modner 18-24 måneder på
flaske før lansering.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 6 år.

Karakteristikk

Rubinrød farge. Frisk og fruktig aroma med fremtredende elementer av røde bær
og kirsebær. Vinen er delikat og rik med elegant frukt, myke tanniner, fast syre og
god lengde.

Serveringstemperatur

12-14° C

Passer til

Lyst kjøtt, svin, røkt kjøtt, fjærkre og ost.

Webside

www.trimbach.fr

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

8093301

5011085

kr. 289,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

Sukker: 0,3 g/l

Syre: 5,13 g/l

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·
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