EROICA RIESLING 2017
Art. nr 7 0243
Pris 239 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Ste Michelle Wine Estates
Ursprung Washington State, USA
Varukategori Vita halv torra v iner

Förslutning Naturkork
Druvor Riesling 1 00%
Alkoholhalt 1 1 ,5 %
Totalsyra 7 ,5 g/l
Restsocker 1 ,6 g/l
Sortiment Sy stembolagets beställning

Karaktär Fräscha mandarin-, apelsin- och limearomer och ny anser av subtila
mineral- och skiffernoter. Karaktärerna från de olika v ingårdarna ger en komplexitet
som kanske framförallt grundläggs av druv orna från höghöjdsv ingårdarna v id
Columbia Valley s gräns tillsammans med de mer traditionella, äldre v ingårdarna i
Yakima Valley .
Tillverkning Kalljäsning tillämpas för att få perfekt integration av frukt, socker och
sy ra och den jästsort som anv änds arbetar långsamt v ilket bättre bev arar
fruktaromerna.
Information Chateau Saint Michelle är ett kv alitetsinriktat v införetag i Washingtin
state, USA, som lagt ner stor möda på att v isa v ärlden v ilken potential som finns på
denna del av USA:s v ästkust. Man har gjort det genom ett intensiv t kv alitetsarbete i
v ingårdarna, man har engagerat duktiga v inmakare och man har sökt
samarbetspartners öv er hela v ärlden. Bland annat har man sedan ett antal år
samarbete med italienska Antinori och med Dr Loosen i Mosel och det är samarbetet
med Ernst Loosen som resulterat i den Riesling som fått namn efter Beethov ens tredje
sy mfoni, Eroica. Samarbetet började för ungefär tio år sedan och sedan dess har Ernst
Loosen och Ste Michelles v inmakare Bob Bertheau gemensamt arbetat för att v isa
v ärlden hur bra riesling Washington kan ge. De har inv enterat v ingårdar för att v älja
rätt lotter för det här v inet, de har fastställt hur man ska ställa sig till bev attning,
skördeuttag, löv v erksreglering och när mognaden är optimal för skörd. Vinet har fått
stor, positiv uppmärksamhet i USA. Ernst Loosen och Bob Berthau v alde noga ut de
v ingårdslotter som skulle bidra till det här v inet. För ry ggraden står druv or från
Yakima Valley i de sv alare östra delarna av Wahington som ger fantastisk sy ra och
mineralitet. Druv or från den ny are v ingården Ev ergreen Viney ard nära staden
George bidrar med krispiga lime- och persikoaromer och i blandningen finns också en
liten andel druv or från Horse Hav en Viney ard.

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
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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.

Vinunic
www.vinunic.se Regeringsgatan 109, 111 39 Stockholm +46 8 6608415

