COLUMBIA CREST GRAND ESTATES MERLOT 2015
Art. nr 7 5 306
Pris 1 49 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Ste Michelle Wine Estates
Ursprung Columbia Valley
Washington State, USA
Varukategori Röda v iner

Förslutning Naturkork
Druvor Merlot 94%, Cabernet
Sauv ignon 5 %, Cabernet Franc 1 %
Alkoholhalt 1 3,5 %
Totalsyra 5 ,3 g/l
Sortiment Sy stembolagets beställning

Karaktär Röd färg med tegelny ans. Stor, utv ecklad, fruktig doft med fatkarktär.
Inslag av plommon, korinter, nötter och gräddkola. Mogen, fruktig smak med
fatkaraktär. Sammetslena tanniner och inslag av plommon, v anilj, chiklad och
lakrits. Lång, fruktig av slutning.
Tillverkning Efter skörden har druv klasarna av stjälkats och sedan försiktigt
pressats. Jäsningen v ar temperaturkontrollerad i rostfria ståltankar. Jäsningen
pågick i ca 7 dagar. För att extrahera färg och smak har v inet roterats runt i tanken
med jämna mellanrum.
Lagring Efter jäsningen har v inet lagrats på en blandning av amerikanska och
franska ekfat i ca 1 4 månader. Den malolaktiska jäsningen har också skett under
ekfatslagringen.

Om producenten
I regnskuggan bakom Kaskadbergen
Ste Michelle Wine Estates producerar och säljer kv alitetsv iner i Kalifornien,
framförallt i Washington states Columbia Valley , där ett antal v inerier ingår i samma
grupp; Chateau Ste Michelle, Columbia Crest, Snoqualmie och många fler.
Företagsgruppen bildades 1 986 men några av de v inerier som ingår grundades redan
1 934, direkt efter förbudstidens upphörande.
Ste Michelle Wine Estates har också internationella samarbetspartners. Man gör till exempel v iner tillsammans med Dr
Loosen i ty ska Mosel och Marchesi Antinori i Italien.
Företagets v iner har v unnit en mängd utmärkelser. Man berömmer sig också av att v ara den som upptäckt Columbia
Valley s potential och därmed v isat v ärlden v ilka fantastiska v iner man kan göra här i regnskuggan bakom Kaskadbergen
där solen skiner 300 dagar om året.
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