CHATEAU STE MICHELLE RIESLING 2018
Art. nr 7 5 225
Pris 1 1 9 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Ste Michelle Wine Estates
Ursprung Columbia Valley
Washington State, USA
Varukategori Vita torra v iner

Förslutning Skruv kork
Druvor Riesling 1 00%
Alkoholhalt 1 2%
Totalsyra 6,9 g/l
Restsocker 1 9 g/l
Sortiment Sy stembolagets beställning

Karaktär Ste Michelle Riesling är druv ty piskt med inslag av gröna äpplen och
mineral. Vinet är smakrikt och har en liten restsötma som tack v are en hög sy ra
bjuder på en härlig balans.
Tillverkning Vinet har jäst v id låg temperatur i ståltankar.
Passar till Som aperitif eller till fisk och skaldjur, ky ckling och milda ostar.
Information NO 1 Riesling in the World! från trendiga Washington State. Ste
Michelle Riesling är druv ty piskt med inslag av gröna äpplen och mineral. Vinet är
smakrikt och har en liten restsötma som tack v are en hög sy ra bjuder på en härlig
balans. Det passar perfekt till olika ty per av fisk- och skaldjur. Vinet kan utan problem
drickas som ungt men klarar också ett par års lagring om man så önskar.

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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