De heilige Fructueux is de patroonheilige van Saint-Frichoux, onze thuisbasis. Hij stierf de marteldood in
259 in het amfitheater van Tarragona. De monniken van de abdij van Caunes, de toenmalige leenheren van
het dorp, kozen Fructueux als patroonheilige.

SAINT FRUCTUEUX
Appellatie: AOP Minervois Jaartal: 2016 / 17 Inhoud: 75 cl / 150 cl Alcoholgehalte: 14,5 %
Druivensoorten: 80% Syrah, 15% Grenache Noir, 5% Mourvèdre.
Wijngaard: Deze cuvée is de vrucht van een zorgvuldig geselecteerd perceel dat wij
al meer dan vijfentwintig jaar geleden ontdekt hebben. Het snoeien in "Cordon de
Royat" zorgt voor een beperkte productie en optimale afstand en rijping van de
druiven. De rijen wijnranken zijn om en om met gras ingezaaid om de bodem levend
te houden en erosie te vermijden, en dit al vijftien jaar lang. De andere rijen worden
bewerkt om in de winter en het voorjaar het regenwater op te vangen.

Vinificatie: De zeer waardevolle druiven die zorgvuldig worden geoogst en geproefd,
worden in kuipen gedaan voor een lange infusie van zes weken met een heel rustige
vinificatie, gestampt met de voeten en regelmatig geroerd en geventileerd. De wijn
wordt gerijpt in vaten van Franse eik, die we zorgvuldig selecteren bij de kuipers met
wie we al jaren samenwerken. Verdere rijping in de tank en op de flessen. We
verkopen deze wijn enkel na 3 jaar rijping, aan het begin van een lange
houdbaarheid.

Degustatie: Mooie paarse kleur met een beetje glans. Intense neus van confituur
van zwarte vruchten (cassis, blauwe bosbessen), kreupelhout (cistusroos,
jeneverbes, salie), en van gebrande mokka met fijne houtsmaak. Een ronde mond,
opmerkelijk gestructureerd door teder smeltende tannines met een lange afdronk.
We vinden aroma’s terug van opgelegde kersen, zwart zoethout, gember, toast en
fijn hout.

Gerechten: Een maginfieke terroire-wijn om van te genieten bij kwartels met truffel,
lamsragout met tijm en olijven, maar ook bij wild, gekruid vlees, geroosterd rood
vlees of sterk gerijpte kaas op basis van koemelk.
Schenken op 17°C.
SAS DOMAINE PUJOL
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Overmatig drankgebruik schaadt de gezondheid. Geniet maar drink met mate.

