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Rypälelajikkeet

Grenache, Syrah

Alkoholi

13 %

Kuvaus

Huippumenestyneeltä roseetuottajalta, Mirabeaulta
mutkaton hanapakkaus. Kätevä koko, joka sopii
jääkaapin oveen ;)

Luonnehdinta

Hieman kupariin taittava syvän vaaleanpunainen
väri. Tuoksu on hyvin raikas, mehevän marjaisa;
kypsää vadelmaa, metsämansikkaa, mustaa
kirsikkaa. Maku on kuiva, raikas, marjaisa, ja
silkkisen pehmeä. Vk 2020 on kestänyt edelleen
hyvin freesinä!

Ruokasuositus

Saaristolaishenkiset kalaruoat ja ruokaisat salaatit,
kaikkea grilliltä. Tietenkin nappi-isku
välimerellisille ruoille, joissa on kasvisten rapeutta:
oliiveja, munakoisoa, tomaattia, paprikaa jne. Hilpeä
seurusteluviini, joka on kätevä kantaa minne vain.

Viinialue

Vin de France (Côte de Provencen alueen tarhat)

Lehdistö

Essi Avellan MW “yksi suosikkilaatikkoviineistäni”
– Glorian Ruoka & Viini kesä 2021
Boxing Clever valko- ja roseeviinien kategorian
voittaja @peopleschoicedrinksawards 2021
Vk 2019 pullolle kultamitali drinksBusiness Global
Masters Rosé

Pullokoko

2,25

Laatikkokoko

4

Muuta

Etiketti kertoo Cronkin perheen tarinan: linnut ovat
viisi perheenjäsentä lentämässä unelmiensa perässä,
viininlehdet kuvaavat tietysti viinituotantoa, sekä
elämänpuun kaltainen juurakko heidän uudelleen
juurtumistaan Provenceen. Upeaa välimerellisen
fiiliksen ilotulitusta somessa, ks. Mirabeaun
instagram.

Mirabeau en Provence
PROVENCE, RANSKA

Mirabeau on lontoolaisen Stephen Cronkin perustama viinitalo
Cotignacin kylässä, Provencessa. Stephen työskenteli yliopisto-opintojen
jälkeen vajaan kymmenen vuoden ajan viinibisneksessä. Myytyään
yrityksensä hän teki 15 vuoden uran globaalissa telecom-bisneksessä.
Kyllästyttyään jatkuvaan stressiin ja korporatiiviseen oravanpyörään päätti
hän vuonna 2008 jättää kaiken taakseen ja muuttaa perheensä kanssa
Provenceen. Tavoitteena hänellä oli tuottaa poikkeuksellisen laadukasta
Provencen roseeta.
Mirabeau perustettiin vuonna 2009 ja apunaan Stephenillä on kovan
luokan tiimi, jolla on osaamista niin viininteosta kuin myynnistä ja
markkinoinnista. Viinien teosta vastaavat Jo Aherne (Master of Wine),
joka ennen Mirabeauta teki viiniä mm. Marks & Spencerille ja
Harrodsille. Muita Mirabeaun viinintekijöitä ovat Provencessa 30 vuotta
viiniä tehnyt Bruno Siviragol ja Toulousen yliopistossa enologiaa
opiskellut Nathalie Longefay. Heillä on mm. Youtuben katsotuin
viinivideo aiheesta miten avaat viinipullon kengällä.
Mirabeaussa yhdistyy tinkimätön laatuajattelu. He ovat voittaneet
lukuisia palkintoja viineillään. Voinee sanoa, että hän lähti unelmansa
perään ja löysi sen. mirabeauwine.com

