VASSE FELIX HEYTESBURY CHARDONNAY 2016
Art. nr VF1 7 01
Pris 5 5 9 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Vasse Felix
Ursprung Margaret Riv er, Australien
Varukategori Vita torra v iner

Förslutning Naturkork
Druvor Chardonnay 1 00%
Alkoholhalt 1 4%
Totalsyra 6,7 g/l
Restsocker 1 ,4 g/l
Sortiment Priv atimport

Karaktär Citrongul färg. Mogen, exotisk och fruktig doft med inslag av apelsin, citron
och timjan. Bra frisk sy ra och v älintegrerad fatkaraktär.
Tillverkning Druv orna skördades på natten då det v ar sv alt så de bibehöll sin
fräschhet. Ingen jäst är tillsatt v ilket också bidragit till utv ecklingen av druv ans egna
naturliga aromer.
Lagring Vinet har lagrats 9 månader på franska ekfat.

Om producenten
En av de främsta i Margaret River
Vasse Felix är utan tv ekan en av de främsta producenterna i Margaret Riv er. Det är
mer än 40 år sedan Tom Cullity gjorde sitt och Margaret Riv ers första v in på Vasse
Felix med mottot "att göra bästa möjliga v in". Vid den tiden fanns här endast
betesmark och eukaly ptusskogar, men Cullity s exempel följdes ett par år senare av en
annan läkare, Bill Pannell, som startade Moss Wood och strax därpå kom v iner från
Cullen Winery , också det grundat av en läkare!
Efter många års framgångskrönt slit v ille Cullity dra sig tillbaka och öv erlät
egendomen till den v inmakare som arbetet för honom i alla år. Denne sålde det
emellertid snart v idare till en köpare med rejäla finansiella muskler, Hey tesbury
Group, som än i dag driv er Vasse Felix. Koncernens bas är boskapsuppfödning, men
man har en rejäl bredd – äger t ex teatrar i London, bland annat den som haft sådan framgång med ABBA-musikalen
"Mama Mia".
Hey tesbury Group leds av Janet Holmes à Court, som äger koncernen tillsammans med sina barn. Hon har inv esterat rejält
i såv äl anläggningen som i v ingårdarna och under hennes ledning har v inerna utv ecklats enormt. Speciellt
uppmärksammade har deras v ita semillon-v iner och deras röda v iner på cabernet sauv ignon, shiraz och cabernet/merlot
bliv it. Basv inerna kompletteras med ett v itt och ett rött prestigev in under namnet Hey tesbury Chardonnay respektiv e
Hey tesbury Red.
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