Rouvinez – Valais, Schweiz
Rouvinez Vins är en familjeägd vingård som grundades 1947 av Bernard
Rouvinez, en oberoende vinhandlare, och som sedan expanderat och utvecklats av hans söner, Dominique och Jean-Bernard. Båda är vinodlare
och oenologer.
Redan från början valde familjen Rouvinez inrikta sig på de lokala
druvsorterna Arvine och Cornalin. Dessa druvor har spelat en ledande
roll i utvecklingen av gårdens blandningar som exempelvis Tourmentin,
Tremaille och Grains Nobles.
Gården har i stor utsträckning expanderat genom successiva förvärv av
andra vingårdar.
Rouvinez Vins är bland de mest erkända vingårdarna i Schweiz och har
gradvis även fått ett internationellt renommé.
Bröderna Rouvinez har spelat en ledande roll i regionen genom att vara
föregångare inom miljötänkande för att bland annat öka den biologiska
mångfalden. Dessutom är de vinodlare som har anpassat och utvecklat
sin teknik för vinframställning, verkat för att radikalt minskat användande av skadliga bekämpningsmedel och genom att använda droppbevattning för att förse vingårdarna med vatten. Man är mån om naturarvet i
regionen och verkar på olika sätt för att uppnå harmoni både i vingården
och i dess omgivningar.
Röda viner lagras i fyra stora ekfat som var och en innehåller 9 000 liter
av syrah, humagne rouge, cornalin och pinot noir. Dessa fat är unika till
sin storlek och bidrar i hög grad till mognaden och utvecklandet av dessa
fyra druvsorter.
Under flera år, i samband med skidåkning i schweiziska alperna, har jag
besökt vingården Rouvinez som ligger vid berget Colline de Geronde
nära staden Sierre. Jag har imponerats av den enastående kvaliteten på
vinerna och tycker det är dags att den svenska publiken stiftar bekantskap med dessa ädla viner!
I mitt tycke är både de vita och röda vinerna utomordentligt bra och de
passar dessutom mycket bra till mat, eller – om man nu så vill – bara till
att njuta av.
Här återfinns såväl klassiska druvsorter som lokala specialiteter. Utmärkande för dem alla är elegans och ren tydlig smak. Sen gör det inte saken
sämre att smaka syrah från floden Rhônes källa…

Björn Ringdahl
vd och grundare vingourmet

Heida La Leyras
Vintyp: Vitt

Petite Arvine Chateau
Lichten

Årgång: 2010

Vintyp: Vitt

Druvor: Heida (Savagnin Blanc) (100%)

Årgång: 2010

Beskrivning: Ljus halmgul färg med grön nyans. Ett livligt fruktigt vitt vin med bra
kropp och kryddig ton. Aromer av citrus, exotiska frukter, välstrukturerad smak.

Druvor: Petite Arvine (100%)

Passar till: Fisk, skaldjur, getost, tapas.
Serveras: 8–10 grader
Om vinet: Heida är appellationen Valais namn för savagnin-druvan
som är mest känd från distriktet Jura i Frankrike där den går under
namnet ”vin jaune”. Heida är en del av traminerfamiljen och har
odlats under mycket lång tid i Valais.
Lagring: Vinet kan lagras 3–10 år.
Vad tycker andra om vinet?
Kolli: 6 flaskor

Beskrivning: Ljusgul färg med en ljusgrön nyans. Doft av kalk, rosa grapefrukt och
blommor. Viril och fruktig, med markerad syra men utan att vara aggressiv. En liten salt
mineral smak framträder. I eftersmaken utvecklas alla aromer länge.
Passar till: Ostron, skaldjur, havsfisk, fiskgrytor och fågel.
Serveras: 8–10 grader
Om vinet: Petite arvine är en autentisk inhemsk druva och ett
exklusivt vin. Det ger en av de mest överdådiga vita viner som
produceras i Europa, fyllig och mycket distinkt och erbjuder
exceptionell balans.
Lagring: Vinet kan lagras 3–6 år.
Vad tycker andra om vinet?
Grand Prix des vins Suisse 2011, Silvermedalj (Årgång 2010)
Sélection des vins du Valais 2011, Silvermedalj (Årgång 2010)
Kolli: 6 flaskor

Ermitage Prafalcon

La Trémaille

Vintyp: Vitt

Vintyp: Vitt

Årgång: 2010

Årgång: 2007

Druvor: Marsanne blanche (100%)

Druvor: Petite Arvine (50%), Chardonnay (50%)

Beskrivning: Gul färg, komplexa dofter, mogna hallon, sparris, mango, smultron och
vit tryffel, ett generöst vin med en utsökt bitter eftersmak.

Beskrivning: Livlig gul färg. Doften är fruktig, ananas och citrus. Detta vin sammanför
fruktigheten från petite arvine med chardonnays kraftiga robusta stil. Smak av mandel,
kryddor, rostat bröd. Lång eftersmak.

Passar till: gåslever både varm och kall, pocherad och brässerad
fisk, gräddiga desserter med bär.

Passar till: Skaldjur, fiskgrytor, havsfisk.

Serveras: 10–12 grader

Serveras: 8–10 grader

Om vinet: Ermitage är Valais benämning för det vin som framställs
från Marsanne blanche. Det har fått sitt namn från den mest berömda vingård där det odlas, nämligen Tain-l’Ermitage i Côtes-duRhône-regionen, där dess ursprung ligger. Ermitage skördas sent
och växer bäst i varma, steniga och väldränerade jordar som den i
Domaine Prafalcon (1,5 hektar) i kommunen Sierre. Det ger ett rikt,
mäktig vin med en stark karaktär, som åldras utomordentligt bra.

Om vinet: Trémaille är ett vin som har producerats av Rouvinez för
att kunna få ett gott och kraftfullt vin i fat och för att kunna lagras
lång tid. Vinet lagras minst ett år på ekfat före buteljering.

Lagring: Vinet kan lagras 3–10 år.

Kolli: 6 flaskor

Vad tycker andra om vinet?
Vinalies Internationales de Paris 2012, Guldmedalj
Kolli: 6 flaskor

Lagring: Vinet kan lagras 5–8 år.
Vad tycker andra om vinet?
Vinalies Internationales 2010, Silvermedalj (Årgång 2007)

Pinot Noir de Sierre

Syrah Crêta Plan

Vintyp: Rött

Vintyp: Rött

Årgång: 2010

Årgång: 2009

Druvor: Pinot Noir (100%)

Druvor: Syrah (100%)

Beskrivning: Röd färg med svart och blåaktig nyans. Doften av körsbär och
mogna hallon är något rökig. Ädel och kraftfullt eftersmak, successivt avger
svarta vinbär och viol smaker när tanninerna försvinner.

Beskrivning: Tät och mycket djup röd färg med en mörk nyans. Bouqueten är
kryddig med rökigt inslag. Fylligt vin med väl avvägd syra och kraftfull i smaken.
Mycket lång eftersmak och elegans.

Passar till: Nöt, vilt, lamm, fågel. Hård- och kittostar.

Passar till: Grillat kött, vilt, lamm.

Serveras: 13–14 grader

Serveras: 15–16 grader

Om vinet: I centrala Valais, särskilt i Sierre regionen, odlas detta
bourgogneliknande vin på kalkrika jordar och med ett klimat som
har gjort det möjligt att utveckla dess kvalitet som ger vinet en
struktur och doft med oöverträffad finess.

Om vinet: Från vingårdsläget Crêta-Plan. Odlas på soliga
kullar med friska vindar, och har inga svårigheter att nå
perfekt mognad. Lagras i ståltankar.

Lagring: Vinet kan lagras 3–6 år.

Lagring: Vinet kan lagras 3–7 år.
Kolli: 6 flaskor

Vad tycker andra om vinet?
Mondial du Pinot Noir 2011, Guldmedalj (Årgång 2010)
Kolli: 6 flaskor

Chateau Lichten Rouge

Humagne Rouge Ardévaz

Vintyp: Rött

Vintyp: Rött

Årgång: 2010

Årgång: 2009

Druvor: Cornalin, Humagne Rouge, Syrah

Druvor: Humagne Rouge (100%)

Beskrivning: Ljus livlig röd färg. Doft av skogsfrukter, smultron, hallon, mörk frukt. De
första intrycken är livliga, tanniner är närvarande, men i harmoni med alkoholen och
syran.

Beskrivning: Intensiv röd färg med en brun nyans. Doften innehåller kryddiga
toner av lagerblad och tobak blandat med te. Ett livligt, robust vin med utmärkta
tanniner.

Passar till: Grillat kött, vilt, gärna kryddstarka rätter.

Passar till: Grillat kött, vilt, lamm.

Serveras: 14–16 grader

Serveras: 15–16 grader

Om vinet: Château Lichten Rouge är en originalblandning av
tre ädla viner: Cornalin, Humagne Rouge och Syrah. Cornalin och
Humagne Rouge är gamla inhemska druvor och Syrah har odlats på
de bästa sluttningarna av Rhôneflodens källa. Ett mångfacetterat
vin med goda mörka frukter. Lagras i ståltankar.

Om vinet: Även om den exakta ursprunget till Humagne
Rouge är okänt, har druvan funnits i Aostadalen i Italien och
i Valais i ungefär ett sekel. Det finns inget samband mellan
Humagne Rouge och Humagne Blanc. På grund av sin sena
mognad kräver denna druva en hel del exponering, och jordmån och klimat i Ardévaz i Leytron är väl lämpade och gör
det möjligt för druvan att utvecklas till sin fulla kapacitet.

Lagring: Vinet kan lagras 3–6 år.
Kolli: 6 flaskor

Lagring: Vinet kan lagras 2–4 år.
Vad tycker andra om vinet?
Sélection des vins du Valais 2011, Guldmedalj (Årgång 2010)
Kolli: 6 flaskor

Les Grains Nobles
Vintyp: Sött, vitt
Årgång: 2003
Druvor: Marsanne, Pinot Gris, Petite Arvine
Beskrivning: Tät gyllengul färg. Doft av vit tryffel och konserverade frukter. Smak av
aprikos, konserverade frukter med mycket komplex smak. Sött, fylligt med enastående
syra. Mycket välbalanserat vin.
Passar till: Fruktdesserter, gåslever, mögelostar.
Serveras: 8–10 grader
Om vinet: Denna blandning av övermogna druvor plockas sent
(vanligtvis i december) för att få en sockerhalt på 150 ° Oechsle
(dvs 350 gram socker per liter druvmust). Klimatet i Valais utvecklar
Marsanne, Pinot Gris och Petite Arvine vilket gör att Les Grains
Nobles utan tvekan platsar bland de bästa söta vinerna i världen.
Lagring: Vinet kan lagras 5–10 år.
Vad tycker andra om vinet? Vinalies Internationales 2010,
Guldmedalj (Årgång 2003)
Kolli: 6 flaskor

