Cognac Bowen V.S.O.P.
Par vīndarītavu:
Vīrs vārdā Jean – Baptiste
Chabasse 1818. gadā dibināja
uzņēmumu, ko nosauca savā vārdā
un šodien to vada jau trešā
paaudze, kurai ģimenes godbijīgā
attieksme pret konjaka radīšanu
nodota no tēva dēlam. Pateicoties
nepārtrauktam darbam destilācijas
procesa izpētes un konjaka
izturēšanas jomās Chabasse beigu
beigās kļuva par īpašnieku
izsmalcinātu konjaku līnijai, kas
tagad ir atzīta par vienu no
labākajām pasaulē.
Bowen zīmols ir uzņēmuma
lepnums, un tā rašanās pamatā ir
romantisks stāsts. Balstoties uz
nostāstiem Lūiss Olivers Chabasse
ceļojumā
uz Indiju satika
harizmātisko Elizabeti Bowen, kas
viņu satrieca ar savu drosmi un
brīvības garu. Viņai par godu viņš
nosauca par konjaku, kas pārsteidz
ar savu unikālo garšu diapazonu.
Daudzus gadus vēlāk, mēģinot
tvert savas ģimenes vēsturi, Renee
Luk Chabasse, Bowen konjaka
radītāja mazdēls, kurš uzņēmumu
vada šobrīd, ne tikai atjaunoja seno
blendu, bet arī izstrādāja veselu
rindu jaunus konjakus zem zīmola
Bowen, kas piesaista uzmanību, ar
lieliskām garšas īpašībām un
elegantā
dizaina
pievilcību.
Vinifikācija:
Viens no kolekcijas dārgakmeņi ir
Cognac Bowen V.S.O.P., kas
gatavots no labākajiem vīnogu
degvīniem, kas ir iegādāti divos

Cognac reģiona apakš reģionos Petite Champagne un Fins Bois.
Petite Champagne nepieciešams
ilgs novecošanas posms mucā un
atklāj sulīgas notis. Savukārt Fin
Bois atšķiras ar eļļainu un biezs
faktūru. Cognac Bowen V.S.O.P.
apvieno visu labāko no šiem
augstas kvalitātes spirtiem un
izturēšana 4 gadus Limousin
ozolkoka mucās, lai brendija garša
kļūstu mīkstāka, noapaļotāka ar
sarežģītu aromātu un garšu paleti.
Degustācijas piezīmes:
Sarkankoka krāsa. Aromātā atklājas
jasmīnu un koksnes aromāti. Īpašu
šarmu piešķir valrieksta un tabakas
notis.
Ideāli
līdzsvarota,
harmoniska garša piešķir īpašu
šarmu siltajiem, garšvielu toņiem,
ilga pēcgarša ar vaniļas notīm.
Ēdienu saderība:
Vislabāk lietot vakariņu beigās kā
diģestīvu. Tas var sniegt patiesu
baudu, ja to dzer tīrā veidā saskaņā
ar klasisku rituālu tulpes formas
glāzes.
Vīnogas: Ugni Blanc 80%,
Colombard 15%, Folle Blanche 5%
Valsts/reģions: Francija/Cognac
Ražotājs: Chabasse
Korķis: korķa koka
Org/Biod: nē/nē
Tilpums: 0.7 L
Alk: 40%
Produkta kods: 7971
Svītru kods: 3452199502068
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