Mud House Sauvignon Blanc Rapaura
New Zealand / Marlborough / Rapuara

Vinhuset Mud House ble etablert i 1996 og navnet spiller på tilhørigheten til jordsmonnet der alt begynte.
Det beste jordsmonn velges ut til dyrking av druene, og alt foregår ihht. regionenes spesifikasjoner. Mud House
dyrker druer i 3 regioner syd i New Zealand: Marlborough, Central Otago og Waipara Valley.
Teamet, med Andrew Brownie i spissen, har ansvar for 2 vinerier; - 1 i Marlborough og 1 i Waipara Valley.
Dette gir fleksibilitet slik at de kan bruke både tradisjonelle teknikker og teknikker fra den nye verden. Jack
Glover leder vinmaker-teamet som også består av Cleighten Cornelius. Deres erfaringer og arbeid med viner
over hele verden, neser for detaljer og gode smaksløker, sikrer at Mud House-viner får de fineste uttrykk for det
kjølige klimaet i disse regionene.
Mud House har vært medlem av Sustainable Winegrowing New Zealand siden 2001.
Vingården ligger i den østlige delen av Rapura Road hvor benholdig jordsmonn i elveleiet møter mer alluvial og
yngre siltstein.
Denne sammenblandingen av jordprofiler gir et klart løft og tydelig kraft til Sauvignon Blanc i tillegg til deilig,
knasende fenoliske teksturer.
Totalt 6.000 kasser produsert.

Type

Hvitvin

Produsent

Mud House

Druetyper

100% Sauvignon Blanc

Analyse

Sukker: 1.4 g/l g/l

Holdbarhet

Bør ikke lagres.

Karakteristikk

Lys lime-farget. Kraftig grapefrukt og pasjonsfrukt med noe paprika på nesen.
Fyldig, frisk og kompleks smak med balansert finish.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Nydelig til fiskeretter, gjerne stekt fisk med ruccola.

Volum

Varenummer

0,75 L

8207701

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Syre: 6.96 g/l

Høyoppløselig bilde

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 225,00

Vectura nr

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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