Black Hills Estate Chardonnay
Canada / Okanagan Valley

Vinmarkene til Black Hills Estate Winery har noen av de gunstigste forholdene for dyrking av druer i landet, noe
som gir et eksepsjonellt terroir, sentralt plassert i Okanagan Valley, midt i Canadas eneste offisielle ørken.
Dette mikroklimaet gir en av de varmeste, tørreste og mest solrike stedene i landet. Faktisk er det flere soltimer
enn Napa Valley i de viktigste vekstmånedene juni til august. Gjennomsnittlig temperatur er 16 grader C,
ganske likt det du finner i Bordeaux. Vinmarkenes vestvendte plassering og dyp ørkensand gir en eksepsjonell
døgnvariasjon, som gir varme på dagtid, ideelle forhold for modning av druer, etterfulgt av kjølige netter som
holder på syreforhold. Resultatet blir intense smakfulle druer. Black Hills nøye vanningsteknikker og
omtenksomt fokusert vindyrking, gir ideelle vekstforhold for Bordeaux og Rhône-sortene som dyrkes her. De er
så terroir-fokuserte at vinbonden bor midt i vinmarkene. Han bokstavelig talt spiser, sover og puster druene!
Black Hills Estate er dedikert til et bærekraftig, miljøvennlig oppdrett og vinproduksjon. Alle vinrankene blir
håndplukket, håndbeskåret og vedlikeholdt manuelt. De har blitt tildelt Environmental Farm Plan Status av B.C.
Environmental Farm Plan og har vært Certified Sustainable siden 1996.
Druene til Black Hills Estate Chardonnay kommer fra Black Sage Bench sør i Okanagan. Master of Wine Ross
Wise er ansvarlig winemaker. Okanagan ligger på samme breddegrad som Champagne og er kåret av Wine
Spectator til "Napa Valley" of the north

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

Okanagan Valley

Produsent

Black Hills Estate Winery

Årgang

2019

Druetyper

Chardonnay

Vinifikasjon

Fermentert på fransk eik, hovedsaklig brukt.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Klar, gul farge og aroma av brent sukker, rik tropisk frukt og kandisert sitronskall.
Ren, frisk og balansert syre og aromatisk med smak av grønt eple, sitrus.

Passer til

Lyst kjøtt, svin, fet fisk og ost som Comté.

Webside

www.blackhillswinery.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

12595501

5753678

kr. 299,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 6

Sukker: 2 g/l

Syre: 6 g/l

Høyoppløselig bilde

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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