Mud House Claim 431 Pinot Noir
New Zealand / Central Otago

Vinhuset ble etablert i 1996 og navnet Mud House 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; - ett i Marlborough og ett 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.
Samtlige druer i denne vinen er fra en enkeltvinmark, Claim 431 i Bendigo, Central Otago. Dette området er
perfekt for New Zealandsk Pinot Noir med store temperatur forskjeller fra natt til dag. Dette gir vinen smak av
frisk kjølig frukt, eleganse og kompleksitet. Årlig produksjon av Mud Hous Claim er ca. 36 000 flasker. Som en
kusiositet kan nevnes at Central Otago er verdens sydligste vinområde.

Type

Rødvin

Produsent

Mud House

Årgang

2020

Druetyper

100% Pinot Noir

Vinifikasjon

Naturlig malolaktisk gjæring på ståltank i 30 - 32 grader.

Lagring

25% av vinen lagret på ny eik i ca. 4 mnd.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge, aromaer av mørke og røde bær, blomster med noe krydder i
avslutningen.

Serveringstemperatur

16-18

Passer til

Lyst kjøtt, storfe, lam og grillmat.

Webside

www.accolade-wines.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

11170201

5916051

kr. 209,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Testutvalg

Sukker: 0,8 g/l

Syre: 5,9 g/l

Høyoppløselig bilde

87 poeng

Terningkast 5

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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