PEWSEY VALE EDEN VALLEY RIESLING 2018
Art. nr 73514
Pris 199 kr
Storlek 750 ml
Producent Pewsey Vale
Ursprung Eden Valley, SA, Australien
Varukategori Vita torra viner
Certifiering Vegan

Förslutning Skruvkork
Druv or Riesling 100%
Alkoholhalt 12%
Totalsyra 6,6 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Karaktär Blekt halmgul färg med gröna reflexer. Intensivt fruktig, klassisk doft, med inslag av
lime och citron och med en ton av torkade kryddörter. Lång, djup smak med inslag av lime,
torkade kryddor och med en fin ton av tropisk frukt. Avslutningen visar upp en mjuk naturlig
syra, som perfekt balanserar den intensiva fruktigheten.
Passar till Detta vin med generös frukt och balanserad syra passar bra till grillad och stekt ljust
kött, fågel och fisk med tillbehör som BBq sås eller en smarrig örtaioli. Vinet gör sig bra till
sallader med mycket smak på picnic! Vinet passar även som aptitretare innan maten då frukten
får förföra eller som sällskapsdryck i trädgården + kryddad indisk mat, dricka för sig själv - Allt för
söta rätter
Information Riesling från Pewsey Vale, denna höghöjdsvingård, som första gången
planterades med riesling så tidigt som 1847. Den magra sandiga jordmånen här på 500 meters
höjd över havet ger den perfekta, långt utdragna växtsäsong, som med hjälp av vinmakaren
Louisa Rose ger delikat riesling i god, tysk stil.

Om producenten
En v inmark, en druv a och en v ision
Pewsey Vale Vineyard grundades i Eden Valley 1847 av Joseph Gilbert straxt efter att han flyttat från England för att bosätta sig i Eden
Valley. Han var en av de första att producerade några av Australiens första "svalklimats-viner". Vinrankorna som planterades kom från
Macarthur vineyards i New South Wales. William Macarthur hade rest till Rheingau i Tyskland år 1837 för att hämta hem sticklingar. Detta
är den första lyckade importen av Riesling till Australien.
Tyvärr som så många andra vingårdar under 1930-talet gick intresset för Australiensisk riesling ned men tack och lov upptäcktes dess
potential igen och Pewsey Vale Vineyard Rieslings exporterades till England där de vann många utmärkelser i prestigefyllda
vinutställningar. Idag är Pewsey Vale Vineyard en högt uppskattad "singel site" estate. Mottot lyder "Riesling is our only focus".
Beläget ovanför Barossadalen på böljande mark, ligger Eden Valley mellan 450 och 500 meter över havet. På denna höjd råder svalare
temperaturer och stor skillnad i natt-och dagstemperatur vilket leder till att druvorna behåller sin naturliga syra och både smak och doft
får god tid på sig att mogna. Marken i Eden Valley är generellt grund, stenig och med lågt PH värde. De flesta av dessa områden passar
bäst som betesmark men det finns speciella fickor med lite djupare mark med finare stenar, där vingårdarna har planterats.
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