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TERRES d’ORB ROUGE 2010 
Vin de Pays de la Haute Vallée de l’Orb.  

 
Markerne til denne dejlige vin består af skrænter med skifer jordbund. Filosofien for 
producenten: Alain Rogier er altid, at opnå optimal udbytte af vindruerne, og sørge 
for optimal forhold for alle deres stokke.  
En utrolig flot vinificeret vin, med en fyldig rund smag af røde frugter.  
 
Alain Rogier siger om sin egen vin:  
 
”Den har en smuk klar dyb rød farve og en fin duft med strejf af røde frugters duft. 
Smagen er ligefrem og fyldig og minder om blåbær, med en blød og harmonisk 
eftersmag.  
En dejlig vin til krydrede pasta retter og grillet kød.” 
 

Love:  
Der må ydes 65hl. pr. hectar.  
Det svarer til 5,6 liter pr. m2. 
 

Druesorter:  
25% Grenache, 50% Carignan, 25% Cinsault.  
Carignan stokkene er mere end 30år gamle. 
 
Fremstilling:  
Håndplukkes. Druesorterne vinificeres hver for  
sig og i forskellige tempi.  Afhængigt 
af druens alder og indhold afstemmes gærings  
perioden. 
Vinen aftappes i Bordeaux flasker. 
 
Gemmeevne:  
2-3 år 
 

Smag: 
Er angivet foroven. 
 
Anbefales:  
Er angivet foroven. 
 
 
 

 

 

 

     Pris: 75,-/fl. 
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Vinbeskrivelse 

 
ORB er en utrolig flot vinificeret vin, med en fyldig rund 
smag af røde frugter.  
 
Alain Rogier, som er manden bag denne vin siger om sin 
egen vin:  
 
”Den har en smuk klar dyb rød farve og en fin duft med 
strejf af røde frugters duft. Smagen er ligefrem og fyldig og 
minder om blåbær, med en blød og harmonisk eftersmag.  
En dejlig vin til krydrede pasta retter og grillet kød.” 
Druesorter: 25% Grenache, 50% Carignan, 25% Cinsault. 
Carignan stokkene er mere end 30år gamle. 
 
 
En smuk vin med en klar dyb rød farve og en fin duft med 
strejf af røde frugters duft. Smagen er ligefrem og fyldig og 
minder om blåbær, med en blød og harmonisk eftersmag.  
En dejlig vin til krydrede pasta retter og grillet kød 
 
 Haute Vallée de l’ORB 2004 is an incredibly well vinified wine, with a full-bodied, 

taste of red berries.  Alain Rogier,  the maker of the wine, says of his own wine:  ‘It has 

a beautiful, bright dark red colour and a fine fragrance, with the subtle scent of red 

berries. The taste is full-bodied, and uncomplicated, remniscent of blueberries, with a 

supple harmonious aftertaste.  An excellent wine to drink with savoury pasta dishes and 

grilled meat.’ 

Grape varieties:  25% Grenache, 50% Carignan, 25% Cinsault.  The Carignan vines 

are more than 30 years old. 
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Markerne til denne dejlige vin består af skrænter med skifer jordbund. Filosofien for 
producenten: Alain Rogier er altid, at opnå optimal udbytte af vindruerne, og sørge 
for optimale forhold for vinstokkene.  
Alain Rogier siger om sin egen vin:  
”Den har en smuk klar dyb rød farve og en fin duft med strejf af røde frugters duft. 
Smagen er ligefrem og fyldig og minder om blåbær, med en blød og harmonisk 
eftersmag.  
En dejlig vin til krydrede pasta retter og grillet kød.” 

 
 


