Francois Labet VDP “Ile Be Beauté” Pinot Noir 2020
Producent: Francois Labet
Geografi: Fra Haute-Corse, en af
vinregionerne på Korsika
Årgang: 2020
Klassificering: IGT
Normalpris: 129,Medlemspris: 105,-

Skov, vinmarker og middelhavet set fra det sydøstlige
Korsika. Man kunne da blive budt værre, hva?

Så skal vi et smut til den franske middelhavs ø, Korsika. Måske ikke lige det første sted der falder en ind når man tænker
vin og vel slet ikke Pinot Noir.
Det forhindrer dog ikke Francois Labet i
at lave en supercharmerende og hverdagsvenlig Pinot herfra. Francois er til daglig
vinmager hos Château de la Tour. En ret
særlig producent, da de udelukkende ejer
parceller på Grand Cru marken Clos Vougeot i Bourgogne.
Så manden kender sin Pinot og la Tour anerkendes også for at lave en af bedste Clos
Vougeot på markedet.

Hans projekt på Korsika er opstået fordi
Francois har et feriehus på øen og har flere
venner der allerede laver vin her.
Èn af dem har en ret højtbeliggende og stenet mark med Pinot stokke og de 2 blev
enige om at se hvad de kunne lave med
Francois’ ekspertise.
Hvor hans 2 vine fra Clos Vougeot koster
fra små 1300,- til 2000,- er målet her altså
at lave en prisvenlig Pinot, der er saftig,
imødekommende og kan drikkes ungt.
Ikke stor vin, men god og ærlig vin.

Korsika og vin

Hvordan smager det?

Vinfremstilling går 2000 år tilbage
på Korsika og har altså dybe rødder på øen.
Spolet frem til 60 og 70’erne startede en mindre renæssance hvor
flere lokale producenter søgte erfaringer fra kollegaer på fastlandet
og generelt formåede at løfte niveauet. I dag laves der mange
flotte vine på både internationale
men også lokale druer.

Intens og ungdommelig in-your-face
frugt i både næse og smag. Præget af
tranebær og fuldmodne hindbær,
finsk lakrids og så fornemmes det
klippefyldte Korsika med en bagvedliggende note af mørk granit.
Fennikel og rosmarin giver et godt finish, sammen med en frisk syre og et
vel afstemt tanninbid.
Oplagt som madvin og fungerer fremragende til Boeuf Bourguignon!

