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Land:   Frankrijk 
Oorsprong:  IGP Pays d’Oc 
Producent:  LES DOMAINES AURIOL 
Naam:    Le Saint Auriol reserve rosé 
Kleur:   roze 
Stijl:    fris fruitig 
Druivensoort: syrah, grenache 
Wijnstok:  15 jaar 
Pluk:   mechanisch 
Alcohol: 12,5% 
Afsluiting: schroefdop 
Wijnbouw: biologisch 
Drinken: 2 jaar 

 
WIJN VAN KOOKEET 2022 
 
Informatie 
Les Domaines Auriol is een onafhankelijk familiebedrijf gevestigd in Lezignan, Corbières. Het werd in 
1995 opgericht door madame Claude Vialade, voorheen exportdirectrice van de befaamde coöperatie 
Val d'Orbieu. Het bezit bestaat uit diverse chateaus en domeinen. Het domein, of eigenlijk de groep 
domeinen, is ontstaan door de inspanningen van Claude Vialade die een fris zakelijke instelling 
combineert met verstand van wijn en de goede manier van wijn maken. Haar ouders legden de basis 
voor dit kleine consortium. En waren ook medeverantwoordelijk voor de biologische standaard. Die 
meer en meer wordt doorgevoerd en nu praktisch het hele grondgebied van de domeinen omvat. Mede 
daarom hebben wij voor deze wijn gekozen. 
 
Productie 
Druiven worden mechanisch geplukt. Krijgen in de kelder een koude behandeling. Na de lichte persing 
volgt een koude pelmaceratie van 3 uur. Met de bedoeling om de juiste kleur te verkrijgen. Vervolgens 
vergist de wijn gedurende 10 tot 12 dagen. Vlak voor de botteling krijgt de Saint Auriol Reserve Rosé 
nog een lichte filtering. 
 
Degustatie 
Mooie bleke roze kleur. Deze wijn is erg aromatisch in de neus. Zachte geuren van rijp rood fruit. Aanzet 
is fris en fruitig met erg fijne zuren. Daarom zal de wijn lang in de mond blijven. Een perfect aperitief 
voor warme dagen. Al met al een doordrinker die na het eerste glas al doet verlangen naar een tweede 
glas. 
 
Combinatie 
Deze Saint Auriol Reserve Rosé is een heerlijk als aperitief. Maar ook bijzonder geschikt bij salades en 
koude vleesbereidingen. Verder houdt deze wijn van zuiders gegrild vlees of vis. Hoewel hij ook houdt 
van gegrilde of gebakken groenten bereidingen. 
 

Wijnfiche 


