Glover Zephyr Chardonnay
New Zealand / Marlborough / Marlborough

Glover Family Vinyards ble etablert i 1988 av Glover familien. I 2007 lanserte den eldste av sønnene, Ben
Glover Zephyr, en serie viner fra enkeltvinmarker. *Zephyr* betyr myk vind, inspieret av brisen som kommer inn
over vinmarkene og gjør forholdene til en perfekt match for familien Glover. Aldri stille, alltid på farten, alltid
innovative og i gang med å planlegge neste skritt på gården, i vinmarken og med familien. Ben tar seg av den
daglige driften og er chief winemaker.
Idag dyrkes det Chardonnay, Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir and Sauvignon Blanc. Ben
Glover har tilbrakt mer enn to tiår med å lage vin for noen av New Zealands beste vinprodusenter før han la all
sin energi i Zephyr som gjenspeiler Bens stil og gir uttryksfulle, elegante viner med personlighet.
Håndplukkede druer fra over 30 år gamle år gamle vinstokker i Kersley Estate og Dillons point i Marlborough.
Hele klaser presses rett over i gamle eikefat.

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

Marlborough

Produsent

Glover Family Estate

Årgang

2018

Druetyper

100% Chardonnay

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon

Lagring

en touch av store fat før en måneds lagring på ståltank før tappet på flaske.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i 10 år.

Karakteristikk

Lys strågul farge. Balansert, ren og frisk med duft av sitrus, gule epler og fat. Ren,
frisk og fruktig aromatisk chardonnay med smak av sitrus, gule epler, innslag av
nøtter, krydder og godt integrert fatpreg. God lengde.

Serveringstemperatur

8-10

Passer til

Skalldyr, fisk, ravioli, lyst kjøtt og ren nytelse alene

Volum

Varenummer

0,75 L

10954701

Antall i kasse

Sortiment

6

Kategori 6

Sukker: 2 g/l

Syre: 6,5 g/l

Høyoppløselig bilde

Oh, dette er sjømatvinen sin.
Sjøkreps med litt bite. Reker og
Glover i glasset? Jeg gleder meg
allerede. Hvitvin med fedme, fylde,
lang ettersmak og en veldig
behagelig munnfølelse.

Frisk og druetypisk newzealandsk
chardonnay med
innslag av epler, sitrus, blomster,
fat g et streif av smør
på duft. Pent fyldig og lett syrlig vin
med kremete tekstur,
god lengde og tørr og lett fatpreget
finish.

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 179,90

Vectura nr

88 poeng - Terningkast 6

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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