Yealands Land Made Pinot Noir
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 vinmarker i Awatere Valley og Wairau Valley i Marlborough.
Winemaker: Natalie Christensen.

Type

Rødvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2018

Druetyper

100% Pinot Noir

Vinifikasjon

Druene er høstet ved optimal modenhet og de forskjellige parsellene vinifiseres
separat. Først gjennomgår de 5 dagers maserasjon ved 6-8° C. En liten del av
vinen har gjennomgått malolaktisk gjæring på annengangsbrukte franske eikefat.

Lagring

Mindre enn 10% av vinen lagres ni måneder på annengangsbrukte franske
barriques - resten på ståltank. Deretter minimum én måneds modning på flaske.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Middels dyp blårød farge. Fruktig aroma med fremtredende elementer av mørke
kirsebær og krydder. Fruktig og saftig vin med modent fruktpreg, bløte tanniner og
god balanse.

Serveringstemperatur

14-17° C

Passer til

Lyst kjøtt, rødt kjøtt, svin, lam og vilt.

Webside

www.yealands.co.nz

Volum

Varenummer

0,75 L

988001

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 5

136188
Status: Skaffevare

Sukker: 2,9 g/l

Syre: 7,1 g/l

Høyoppløselig bilde

Frisk med god lengde.

Terning 5
Åpen, smaksrik pinot noir med god
saftighet, leskende.

Frisk og korrekt marlborough pinot.

Vellaget slank og svært saftig
rødvin til meget bra pris.

5 poeng (av 6)
Yealands leverer jevnt høy kvalitet
år etter år.

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 175,00

Oppleves som syrlig, ren og
elegant i munnen.

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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Saftig, leskende og frisk i stil med
en harmonisk ettersmak.

