Château Malijay Côtes du Rhône 2019

Château Malijay Côtes du Rhône er i de seneste 4 årgange blevet hyldet som en af de
bedste Rhône-vine i sin prisklasse på det danske marked.
Denne dejlige Côtes du Rhône er lavet helt i den klassiske stil.
Det er Aude Deltin, der har overtaget ledelsen af Château Malijay efter sin far og det må man sige
hun gør godt.
Aude tryller med druerne og med denne flotte Côtes du Rhône viser hun, at det bestemt
ikke er kønsbestemt, at lave vin.
Det er nu du skal fylde vinreolen med kvalitets Côtes du Rhône til menneskepenge!
Køb nu til ekstra lav pris!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
Det skrev de om 2017 årgangen:
6/6 stjerner af Erik Mortensen
"Terroir og delikat, sødmefuld frugt. Hendes Côtes du Rhône er sat sammen af 50% Grenache, 45%
Syrah og 5% Mourvèdre, og det giver et godt glas."
5/5 stjerner fra Vinavisen
"En kraftig og intens rødvin på 50% Grenache, 45% Syrah og 5% Mourvèdre. Krydderierne spiller
førsteviolin i både duft og smag - rosmarin, timian, anis, eukalyptus ... Smagen slutter med et lille
tanninbid. Nyd vinen til krydrede kødretter."
5 stjerner på Houlbergs Vinblog
"Herlig flæsket i aromaen… oss' med mælkede elementer, mejeri, urter, lakridskonfekt, mørk og
gæret frugt, brombær og masser af enebær, blæk samt sødme. Det er råt og rustikt med masser af
Rhône kvaliteter. Og som 2015'eren, så giv den endelig godt med luft og server hellere vinen et par

grader for koldt til at starte med. Smagen har en vis kølighed og saftighed over sig, virkelig godt
med saftig frugtsyre… måske endda mere end 2015'eren. Det er en kødfuld, rå vin med masser af
urter, peber, chokolade, blommer samt et tannisk, jernholdig bid med bitterhed i eftersmagen."
Value: 10/10 fra Bedste Vin til Prisen
"Rhone-vine kan mange ting, og noget af det, der gør dem til folke-favoritter er, at mange af dem er
så ukomplicerede, som franskmænd ellers er færrest. Og denne klassiske sammensætning af
druerne Grenache, Syrah og Mourvedre er på alle måder ukompliceret og traditionel, og den er et
stensikkert valg, når Familien Danmark skal samles om et godt glas vin, hvor alle kan være med.
Lyder det uinteressant og hverdagsagtigt? Måske, men det har altså også sin charme, og når det er
sat sammen på så kompetent og funktionel vis som her, så er der altså ingen grund til at rynke
panden med fine fornemmelser og fordomme overfor simple virkemidler. Denne her vin fungerer
forrygende, og den er et klart eksempel på en fuldstændig usnobbet og let tilgængelig vin, der
stadig rummer kvaliteterne til at imponere og skabe glæde."

Om vinen

Druesammensætningen i denne Côtes du Rhône er 50% Grenache, 45% Syrah og 5% Mourvedre.
Vinen har gennemgået en kølig gæring samt efterfølgende macerering, hvor den færdige vin har
fået lov at trække farve og aroma på skindet. Dernæst har vinen hvilet 6 måneder på tanke af
rustfrit stål.
Vinen dufter af blomme, roser, lavendel og orangeskal. Smagen besidder fin bærsødme og frisk
syrlighed. God intensitet. Eftersmag med varme krydderier og tørt fast peberbid. En perfekt vin til
lettere retter med kalv- eller svinekød.
Druer: 50% Grenache, 45% Syrah og 5% Mourvedre
Vingård: Cháteau Malijay
Område: Côtes-du-Rhône
Land: Frankrig
Årgang: 2019
Alkohol: 13,5%
Lagring: 6 måneder i rustfri ståltanke

Om vingården

Slottet Malijay ligger i byen Jonquières nær byen Orange, ikke langt fra Vacqueyras og Gigondas.
Familien Deltin købte slottet Château Malijay i 2007. Det var Pierre Deltin´s helt store drøm der gik
i opfyldelse, at bo på et rigtigt slot og producere vin - mere kan man næsten ikke drømme om. Han
havde tjent pengene til at købe slottet igennem mange år i medicinal-industrien. Hans datter Aude,
kastede sig med lige så stor iver som sin far over projektet. Hun er egentlig uddannet journalist,
men blev så grebet af livet som vinbonde, at hun droppede journalist-karrieren og begyndte at læse
til agronom. I dag er det Aude, der er frontfigur på slottet, både hvad angår produktion, salg og
markedsføring.

Slottet besidder 125 hektar vinmarker, primært beplantet med Grenache og Syrah. Over halvdelen
af vinstokkene har en alder på over 40 år, 15% er over 80 år gamle, og leverer druer til husets
topvin, en Côtes du Rhône Plan de Dieu ”Opus de Malijay”.

