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Het befaamde `domaine Mittnacht Frères' is gelegen in
`Hunawihr', ongeveer in het midden van de Elzas-streek,
een kleine 15 kilometer ten Noorden van de stad Colmar.
Het zijn de broers Marc en Christophe Mittnacht die hier
met een enorm respect voor de natuur de wijnen maken.
De oogst gebeurt hier volledig met de hand en er wordt
biodynamisch gewerkt. De wijngaarden van het domein
zijn gelegen in Hunawihr zelf en in het nabij gelegen
Ribeauvillé. Pinot Blanc produceert kleine, goudgele
druiven die rijk zijn aan suiker. Ze leveren meestal een
harmonieuze wijn met een boeket dat aan bloemetjes
doet denken. Ongeveer 20% van de Elzas-streek is hier
mee beplant. De smaak en het aromaprofiel lijkt veel op
dat van een milde Chardonnay. De wijn van domaine
Mittnacht is hoofdzakelijk gemaakt met Pinot Blanc,
aangevuld met Auxerrois Blanc, een variante die zorgt
voor de kruidigheid. Het is een wijn met in de neus rijpe
appels, citrus en bloemimpressies. Hij heeft een mooie
aciditeit die mooi samensmelt met de ook aanwezige
molligheid. Het geheel is aangenaam en fris en blijft lang
hangen. Een heel lekkere Pinot Blanc die het mooi zal
doen bij gevogelte, wit vlees, allerlei visgerechten en
schaaldieren! Schenk hem op ongeveer 10 graden tussen
zijn eerste en zijn derde jaar

Le célèbre Domaine Mittnacht Frères est situé à
Hunawihr, au beau milieu de l'appellation, à une
quinzaine de kilomètres au nord de la pittoresque ville de
Colmar. Les frères Marc et Christophe Mittnacht y
élaborent des vins dans le respect de la nature. Les
vendanges sont entièrement manuelles et les frères
pratiquent la culture biodynamique. Les vignobles du
domaine sont situés à Hunawihr même ainsi qu'au village
voisin de Ribeauvillé Le pinot blanc produit de petits
raisins de couleur or jaune, riches en sucre, qui donnent
généralement des vins harmonieux au bouquet floral.
Environ 20% de la région d'Alsace est plantée de pinot
blanc. Ses arômes et sa saveur font penser à un
chardonnay léger. Ce vin du Domaine Mittnacht, issu des
cépages pinot blanc et auxerrois blanc, dévoile au nez des
senteurs de pomme mûre, d' agrumes et de petites fleurs.
Sa belle acidité se fond harmonieusement dans une
aimable rondeur. Voilà un vin agréable, frais et long. Un
pinot blanc délicieux qui accompagnera à merveille les
volailles, les viandes blanches, les crustacés et toutes
sortes de plats de poisson. A servir à environ 10 degrés
entre sa première et sa troisième année
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Pinot Blanc

Alcohol:

13%

Alcohol:

13%

Rijping op vaten:

Geen

Vieillissement en fûts:

Pas vieilli en fûts

Gerechten waar deze
wijn bij past:

allerlei visgerechten
Gevogelte
Asperges
Schaal- en schelpdieren
Mosselen

Des plats qui
correspondent à ce vin:

Plats de poisson
Volaille
Asperges
Fruits de mer
Moules
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