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Maison Preiss-Henny (Mittelwihr - Alsace)
Et fantastiske Alsace hus med en beliggenhed i hjertet af Alsace i den smukke by Mittelwihr. Et vinhus og en vinfamilie, der har
stolte traditioner og en historie, der begynder helt tilbage i 1535.
Beliggende lige i hjertet af Alsace råder de over ca. 28 hektar vinmarker. Huset ejes af den berømte Beyer familie, der i årtier har
været anerkendt, som en af de dygtigste producenter i hele Alsace. Det er da også Leo Beyer, der 100& står for den samlede
produktion. Så i særdeleshed et fund for Pinochar Wine.
Det er ganske enkelt helt fantastisk flotte Alsace vine, som man bl.a. finder på vinkortet hos den berømte 3-stjernede Michelin
Restaurant Auberge l’ill i Alsace.
Vinene fra Maison Preiss-Henny er forrygende. Det er klassisk Alsace Riesling, der er tørre på den helt rigtige måde uden at det
bliver for kantet. Masser af ren frugt, koncentration og balance.
Noget af det tætteste man kommer på den perfekte madvin!

Maison Preiss-Henny - Alsace Cuvée Marcel Preiss Riesling Vendange Tardive 2011
Vinene fra Preiss-Henny er fuldstændig magiske. En perle har fundet vej til Pinochar Wine, og jeg kan kun varmt anbefale at teste
dem. Er du glad for tør Alsace Riesling - så vil du være vild med disse vine.
Vendange Tardiveer betegnelsen for sent høstede druer.
Denne VT besidder en let sødme, og smager aldeles fantastisk.
Topproducenten Léon Beyer i Alsace står for al arbejdet i forbindelse med tilblivelsen af disse forrygende vine fra Maison PreissHenny.

Druesammensætning
100% Riesling

Evt. ratings og anmeldelser
-

Smagsnote
Vinen i glasset
En smuk glinsende og krystalklar lysegul farve i glasset. Lige en anelse mørkere end yngre Riesling, men ingen tegn på meget
alder.
Duften
En intens og meget rig duft med masser af spændende elementer. Mild revet citronskal, lime, snert af petroleum, ananas, smør og
stikkelsbær.
Smagen
Vinen har en skøn tekstur og utrolig dejlig ”mouthfeel”. Den er elegant og koncentreret på en og samme tid – for mig et sikkert
kvalitetstegn. Den er ren, harmonisk og balanceret med den let sødme og meget behagelig syre.
Der er dybde i vinen, og en dekantering på 2-4 timer er gavnligt for smagsoplevelsen.
Eftersmagen
Eftersmagen indledes med en mild syre, der ret hurtigt afløses af frisk, ren og let syrlig frugt – behagelig og pirrende.
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