Saint-Joseph Rouge
2018
E. Guigal
Men vermoedt een veel duurdere wijn, maar
de prijs-kwaliteitsverhouding is perfect: 100 %
syrah, een beroemde Rhône-producent en het
beste bekroond met 92-94 Dunnuck-punten.
De Saint-Joseph Rouge 2018 van Guigal is
Rhône-geluk bij uitstek!
Wijnsoort

rode wijn

Wijngoed

E. Guigal

Regio

Rhône

Druivensoort

syrah

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

14,5%

Rijpingspotentieel

tot 2030

Opvoeding

Eiken vat

Liter

0,75

Awards
91-93/100 Punten Robert Parker's Wine Advocate
"Purists may cringe, but Guigal's 2018 Saint-Joseph is undeniably luscious. Hints of pencil
shavings and crushed stone appear on the nose, while the full-bodied palate is silky-velvety in
texture, loaded with ripe raspberries and cream. For value-seeking consumers, this is one
release to watch for down the pike." - Joe Czerwinski

92-94/100 Punten Jeb Dunnuck
"I was blown away by the 2018 Saint Joseph, and let’s hope it continues showing this well over
the course of its élevage. Rocking levels of crème de cassis, blackberries, crushed violets, and
earth all give way to a medium to full-bodied, ripe, sexy effort that ranks with the finest
vintages of this release to date."

Wat zeggen de experts?
17 punten - Jancis Robinson
"Ripe red fruit on the nose, furry tannins, dark fruit with a bitter-chocolate aftertaste.
Perfumed and expressive with excellent floral scent."

Wine in Black score: 93 punten
Saint-Joseph is een van de Rhône appellations die bij insiders een reputatie van jewelste
geniet. Geen wonder, want de steile hellingen op de westelijke oever van de Côte du Rhône
zijn bezaaid met granieten terroir waar de druiven voor werkelijk grote en stijlvolle wijnen
rijpen. Vooral als het gaat om de legendarische E. Guigal wijngaard! Proef hun Saint-Joseph
Rouge 2018 en u ontdekt waarom geweldige wijngaarden geweldige wijnmakers nodig hebben
om uitstekende wijnen te produceren. En de bemanning van E. Guigal is er opnieuw in
geslaagd een fantastische syrah te produceren. Hoe zouden de euforische kritieken anders
verklaard kunnen worden? Rhône-expert Jeb Dunnuck geeft maar liefst 94 punten. Volgens
hem is de 'sexy' editie 2018 een van de beste jaargangen ooit! Robert Parker's Frankrijkexpert Joe Czerwinski is eveneens overtuigd en geeft 93 punten. Bovendien kan hij de
topsyrah aanraden, aan alle Rhône-kenners die hun portemonnee niet al te zwaar willen
belasten. Daar kunnen wij het alleen maar 100% mee eens zijn!

Proefnotitie
In het glas straalt de Saint-Joseph Rouge 2018 met een donker karmozijnrood en violette
reflecties. Het bouquet bekoort met aroma's van cassis, bramen, rijpe frambozen, hints van
viooltjes en grafiet. In de mond overtroeft de wijn met intens, sappig fruit en een opvallend
lichte frisheid, ingebed in een fluweelzachte tanninestructuur. Een ongelooflijk spannende
syrah tot de ronde afdronk, waardoor het al snel smaakt naar meer ...

Past perfect bij
Vooral heerlijk bij lamsgerechten, gegrilde groenten of sterke kaas.

Wijngoed
De familie Guigal produceert sinds drie generaties wijn in het Rhône-dal. De hoofdvestiging
van Guigal bevindt zich in Ampuis, een dorp in de appellation Côte-Rôtie. Oprichter Etienne
Guigal begon hier op de jeugdige leeftijd van 14 jaar met het verbouwen van wijn. In zijn
leven maakte hij al 67 wijnoogsten mee. Vandaag de dag heeft zijn kleinzoon Philippe als
oenoloog de leiding over het bedrijf.

De wijn
E. Guigal Saint-Joseph Rouge 2018 werd gevinifieerd van 100% syrah, waarvan de wijnstokken
tussen de 20 en 50 jaar oud zijn. De steile hellingen bestaan uit graniethoudende bodems,
waar de druiven met de hand geoogst zijn. De most werd gevinifieerd in roestvrijstalen tanks
en rijpte uiteindelijk gedurende 24 maanden in houten vaten alvorens de wijn gebotteld is.

