ALPAMANTA BREVA SAUVIGNON BLANC 2018
Art. nr: 96020
Pris: 239 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Vita torra v iner
Sortiment: Sy stembolagets tillfälliga
Land: Argentina
Producent: Alpamanta Estate Wines
Druv or: Sauv ignon Blanc 1 00%
Karaktär: Detta ofiltrerade v in har frisk karaktär. Ett runt, rikt och
bussigt v in med aromatisk frukt, bra balans och inslag av persikor,
ananas, passionsfrukt, v ita blommor, päron och v anilj.
Tillv erkning: Vinet har jäst 4 månader på fat utan att v ara
temperaturkontrollerat. Buteljeras ofiltrerat med sin jäst.
Lagring: 4 månader på ny a franska ekfat.
Alkoholhalt: 1 4,5 % Totalsy ra: 5 ,7 g/l Restsocker: 1 g/l

Om producenten
"Kärleken till jorden"
Tre entusiastiska v änner, Andréj Razumov sky från Australien, hans
kusin André Hoffmann från Schweiz och fransmannen Jérémie Delecourt
bestämde sig för att etablera ett v ineri i hjärtat av Luján de Cuy o i
Mendoza. Deras sy fte v ar att producera v in av absolut högsta kv alitet från
en enda v ingård och att arbeta helt i enlighet med naturen efter
biody namiska principer. Vingården är noggrant v ald och ligger nästan
tusen meter öv er hav et. Här odlas mestadels Malbec men också en del
Cabernet Sauv ignon, Merlot, Chardonnay , Sy rah och Sauv ignon Blanc. Vinerna som tillv erkas av de omsorgsfullt
selekterade druv orna har ett imponerande uttry ck av sin terroir.
Sedan april 201 0 är Alpamanta den första argentinska v ingården att anv ända särskilda cementtankar i v inframställning.
Tankarna, som produceras i Frankrike, ger ett ny tt sätt till att jäsa biody namiskt. De innehåller enbart naturliga material
som tar bort all kemisk manipulation och garanterar låg energiförbrukning under jämn temperatur.
Alpamanta bety der "kärleken till jorden", v ilket markerar filosofin i v ingården. Terroir är en obestridd integritet och
biody namiken är den driv ande kraften i v erksamheten.
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