
Miraval Rosé 2021

Omschrijving

Heerlijke Rosé wijn gemaakt door de familie Perrin in

opdracht van Brad Pitt. De Miraval Côtes de Provence is een

heerlijke frisse rosé-wijn met duidelijke aroma's van rood

fruit, perzik en bloemen. Heerlijk fris en sappig met een

verleidelijke en vooral zachte afdronk. Bovendien is deze

rosé gemaakt van biologisch geteelde druiven. Deze cuvée is

samengesteld uit Cinsault, Grenache, Syrah en Rolle. Rolle

is de zelfde druivensoort als de in Italië bekende

Vermentino. 10% van de wijn werd in oude houten vaten

opgevoed om de wijn karakter en crèmigheid te geven.

Meer informatie

Producent Château Miraval

Biologisch JaJa

Type/Categorie Rosé Wijn / Frankrijk / Chateau Miraval

/

Herkomst Frankrijk

Regio Côtes de Provence

Druiven Cinsault, Syrah, Grenache en Rolle

Volume 75cl

Rijping inoxvinificatie (slechts een klein

gedeelte wordt een aantal maanden in

eiken vaten gerijpt) 

Foodpairing Terraswijn, aperitief, diverse salades,

lichte visgerechten,

garnaalkroketjes,...



Domein-info Château Miraval was vanaf 1970 van

Jacques Loussier, jazzpianist en

wijnliefhebber. Hij produceerde de

Miraval rosé onder de naam Pink Floyd.

Een aantal jaar geleden hebben

Hollywood-zakenpartners Angelina Jolie

en Brad Pitt Château Miraval voor een

periode van drie jaar gehuurd. Inmiddels

is in 2008 het Château gekocht door het

Hollywood stel. De oenologische

expertise die nodig is om uit deze

prachtige wijngaarden het allerbeste te

halen komt van niemand minder dan de

familie Perrin, een van de grootste en

succesvolste wijnfamilies ter wereld. Ze

zijn vooral vermaard om hun wereldklasse

wijngoed Château de Beaucastel aan de

Rhône. De familie Perrin behoort

bovendien tot het selecte clubje van 12

families: Primum Familiae Vini. een

associatie van de allerbeste

wijnfamilie's ter wereld. (hiertoe

behoren eveneens Antinori, Sassicaia,

Torres, Vega Sicilia, Baron Philippe de

Rothschild,...) 

Ondertussen is Miraval een succesvolle

Joint Venture tussen de familie Perrin

en Brad Pitt. 

De wijngaarden rondom Château Miraval

liggen tegen een helling op 350 meter

hoogte, dat maakt de Miraval wijnen zo

elegant en verfijnd. Het domein zelf is

maar liefst 1000 hectare. 

	


