Mittelbergheim,
a arte ancestral
de vinhos finos
Mittelbergheim, eleito “uma dos
mais lindos vilarejos da França»,
estende as suas ruas ladeadas
por casas antigas nas encostas de
morros, cujas parcelas mais ricas e
ensolaradas são voltadas à vinha.
Tudo aqui é dedicado aos
vinhos finos provenientes de
vinhedos excepcionais, como
o vintage Zotzenberg, conhecido
há séculos. A ums 20 km de
Estrasburgo, capital da Alsácia
e cidade europeia, Mittelbergheim
cultiva sua arte ancestral de bons
vinhos que nascem nas colinas
circundantes, e crescem em caves
secretas da epoca Renascença,
esculpidas na profundidade da
rocha.

Família Hansmann,
Séculos de
tradição vinicola
Este autêntico vilarejo é o berço de muitas familias de enólogos por
mais de quatro séculos.

Vinha de ouro
e o Ouro do Reno

Frederic Hansmann, 34 anos, sucedeu ao seu pai em 2006.
Ele agora convida para a degustação e compartilha das emoções
relacionadas com os vinhos da família em sua adega aberta ao
público.

Prova do amor dos viticultores
de Mittelbergheim, o «Tulipa
sylvestris» ensolara o vinhedo
com as suas pétalas amarelas
ouro no início de abril. Esta
flor só cresce onde se sabe
magniﬁcar e respeitar a terra
dos vinhedos, e sua raridade
torna-se um tesouro quase tão
singular como a bebida de
ouro que enche as garrafas dos
grandes vinhos de Zotzenberg.

O coração de Frederick Hansmann
bate por seus vinhedos, herança da
estória familiar.

Uma cave de 1734 completa este quadro unico. Barris centenarios,
algums fabricados pelo bisavo, participam do ambiente familiar
e autentico onde os vinhos estào elaborados.

A família Hansmann é representante dessa tradição: produtora
de vinhos de pai para ﬁlho por 9 gerações, ela sabe demonstrar
a riqueza e a singularidade do terroir de Mittelbergheim através
dos seus vinhos.

Os vinhos
de Frédéric Hansmann
• Ocasiões especiais:
os vinhos efervescentes, Crémants da Alsácia. Eles acham
em Mittelbergheim uma terra unica . Bruto, bruto rosé
e vintages são grandes vinhos efervescentes, que combinam
simplicidade e autenticidade.
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• Grandes momentos gastronómicos:
o grand cru Zotzenberg é uma terra como nenhuma outra
para dar origem à vinhos excepcionais, especialmente ao
Sylvaner, capaz de um bom envelhecimento .

• Aperitivo e convivialidade:
o Sylvaner da familia Hansmann mistura o frescor
e a sinceridade de um momento de encontro. Elegância
e simplicidade, um verdadeiro deleite.
• Jantar com amigos:
terra mágica, o Brandluft incentiva os aromas muito
especíﬁcos. A mineralidade do riesling Brandluft torná-lo
o excelente companheiro das boas refeiçoes entre amigos

• Os inesperados:
Pinot Noir Pfoeller, explode de aromas de frutas de verão.
E o Gewurztraminer, da mesma encosta, mostra o seu
equilíbrio soberano, como aperitivo, com uma fondue
Bourguignonne ou um queijo Munster maduro.
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Frédéric Hansmann

www.vinhansmann.com
66, rue Principale
67140 Mittelbergheim - France
Tél/Fax : +33 (0)3 88 08 07 44
contact@vinhansmann.com

Vins d’Alsace

Viticulteurs à Mittelbergheim
(France - 67140)

