Hermitage Blanc Domaine
2015
DOMAINE JEAN-LOUIS CHAVE, RHÔNE, RANSKA

Rypälelajikkeet

Marsanne, Roussanne

Alkoholi

14,5 %

Lehdistö

95-97/100p The Wine Advocate: Chave
continues to make a full-throttle, concentrated
and unctuous Hermitage Blanc, and refuses to
buy into the ridiculous trend toward making
Sauvignon Blanc-like whites from this tiny,
magical terroir. God bless him for that and there
are few whites I’d rather drink than a mature
Hermitage Blanc from this genius winemaker.
Starting with the latest vintage and tasted from
multiple barrels, the 2015 Hermitage Blanc will
be a sensational wine. This rich, unctuous beauty
has terrific purity and depth, with the classic
concentration, extract and fat that’s the hallmark
of the estate’s Hermitage Blanc. White currants,
buttered citrus, toasted bread and hints of flower
oil are just some of the nuances here and this
beauty will deliver the goods.

Laatikkokoko

12 kpl/laatikko

Muuta

70-100 vuotiaat köynnökset.

Domaine Jean-Louis Chave
RHÔNE, RANSKA

Chaven perhe on Hermitagen kukkulan tunnetuin viljelijä. Perheellä on ainutlaatuinen historia; vuodesta 1481
alkaen viininteon vastuu on siirtynyt isältä pojalle katkeamattomana ketjuna aina tähän päivään asti. Nykyinen
vetäjä on Jean-Louis Chave, isä Gérardin viettäessä jo ansaittuja eläkepäiviä. Chaven omistuksessa on noin 14
hehtaaria viinitarhoja eri puolilla Hermitagen kukkulaa, jonka alueelta Chave tuottaa kolmea viiniä: Hermitage,
Hermitage Cuvée Cathelin (vain parhaina vuosina) ja Hermitage Blanc. Yhteensä Hermitagen kukkulan pinta-ala
on noin 125 hehtaaria. Chaven omistamista tarhoista 9,4 hehtaaria on omistettu syrah -lajikkeelle ja 4,6
hehtaaria vaaleille marsanne- ja roussanne -lajikkeille. Hermitagen alueen perinteitä kunnioittaen Jean-Louis
Chave sekoittaa mielellään eri palstojen rypäleitä sen sijaan, että hän tekisi monta cuvéetä eri tarhojen
nimillä (kuten esim. Chapoutier). Hermitagen kukkulalla on monta erilaista maaperää ja nimettyä viinitarhaa.
Chaven palstat sijaitsevat mm. Les Bessards-, LHermite-, Le Meal-, Peleat-, Roucule-, Maison Blanche- ja
Diognieres-viinitarhoissa. Yhteensä Hermitage jakautuu 18 eri tarhaan ja näistä Chave omistaa palstoja
yhdeksässä tarhassa.
Hermitagen tarhojen ohella Chaven perhe omistaa tarhoja myös Saint-Josephin (5 ha) ja Crozes-Hermitagen (0,9
ha) viinialueilla. Saint-Josephin jyrkät roomanaikaiset graniittiterassit tuottavat parhaimmillaan lähes Hermitagen
tasoista, mineraalista ja aromikasta viiniä.

