Yealands Estate Single Vineyard P.G.R.
New Zealand / Marlborough / Awatere Valley

Yealands Estate dyrker i dag druer på mer enn 1000 hektar. Det meste av produksjonen er fra vinmarken The
Seaview, som ligger i Awatere-området i Marlborough. The Seaview har noen av de vanskeligste
vekstforholdene i Marlborough, med mye sol og vind, kalde netter og lite regn. Dette gir druer som er mindre,
med tykkere skall og intense fruktaromaer, noe som også gjenspeiles i vinen. Yealands har stort fokus på at
produksjonen skal være miljøvennlig. Det beiter sau mellom vinrankene; de sørger for naturlig gjødsling og
fjerner ugress. Filosofien er å påvirke miljøet minst mulig, og at det skal brukes økologiske materialer der det er
mulig. Flaskene er laget av resirkulert glass, og kassene (papp) av 93 prosent resirkulert materiale. Kraften
kommer fra vindmøller og solpanel, og produsenten er helt selvforsynt med strøm. Yealands innehar
carboNZero- og Vegan-sertifisering.
Fra vinmarken Seaview i Awatere Valley i Marlborough. Seaview ligger helt ut mot kysten nørdøst på Sørøya.
De tre druetypene er hentet fra tre forskjellige parseller av vinmarken - alle kjent for å produsere veldig
aromatiske druer.
Winemaker: Natalie Christensen.

Høyoppløselig bilde

Type

Hvitvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2019

Druetyper

51% Pinot Gris, 31% Riesling, 18% Gewürztraminer

Vinifikasjon

De tre druetypene har gjennomgått separat vinifikasjon, med forsiktig pressing og
en lang og kjølig gjæringsprosess for å forsterke de rene fruktaromaene. Pinot
Gris og Gewürztraminer ble deretter oppbevart på bunnfallet i to måneder. Etter
blending ble vinen stabilisert og filtrert før tapping på flaske.

Lagring

P.G.R. har ingen kontakt med eik.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Strågul farge. En meget aromatisk vin med fremtredende elementer av litchi,
pære, fersken og lime, med hint av ingefær. I munnen får du en konsentrert og
velbalansert vin med god frukt og mineralitet. God lengde.

Serveringstemperatur

10-12° C

Passer til

Som aperitiff, til smaksrike retter fra havet og lyst kjøtt. Perfekt allround sushivin.

Webside

www.yealands.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1612901

4120564

kr. 215,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 5,2 g/l

Syre: 6,18 g/l

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·
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