Banrock Station Shiraz Mataro
Australia / South Eastern Australia

Banrock Station ble etablert i 1994 for å vise at vinproduksjon og miljø kan gå hånd i hånd.
Siden den gang har midler fra vinsalget støttet over 95 forskjellige miljøprosjekter i 13 land. Prosjektene
spenner fra restaurering av naturlige ressurser i Europa, å redde laksen i Canada, til bevaring av vassdrag og
våtmarker i Australia. De bruker bærekraftige teknikker i vinmarken og i vingården. De streber også etter et
større miljøansvar med emballasjen og bruker lettvektsflasker og etiketter av resirkulert papir. I 2002 fikk de en
internasjonal akkreditering for sitt miljøarbeid (ISO 14001).Du kan se nærmere på prosjektene ved å klikke deg
inn på www.banrockstation.com
Vinhusets filosofi er å lage sjenerøse og smaksrike viner til en fornuftig pris samtidig som de viser respekt for
Moder Jord. De har bl.a. funnet ut at enkelte europeiske druetyper krever mye mindre vann enn de lokale
variantene, og at druene blir ekstra smaksrike. Pr. idag har vinhuset 239 ha vingårder med 17 forskjellige
druetyper.
Mange av Banrocks vinmarker ligger ved Australias største elv,"The Mighty Murray". Den er også berømt for et
av verdens beste salt, Murray River Salt, som blant annet er kjent fra Master Chef Australia.
Mataro-druen kjenner vi som Mourvèdre i Frankrike og Monastrell i Spania.

Høyoppløselig bilde

Type

Rødvin

Produsent

Banrock Station

Årgang

2021

Druetyper

80% Shiraz, 20% Mataro

Vinifikasjon

Gjæret på ståltanker. Ingen bruk av eik.

Lagring

Modnet på ståltanker i 2 år.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar nå.

Karakteristikk

Nydelig fiolett farge med røde toner. Duft av plommer og rabarbra med hint av
nellik og tørkede urter. Rund, bløt og sjenerøs smak av plommer, morbær og
rabarbra med et hint av ingefær og sort pepper. Bløte tanniner og lang ettersmak
med hint av mentol.

Passer til

Rødt kjøtt, gjerne vilt og biff og til soppbaserte retter.
Passer også på egen hånd uten mat.

Webside

www.banrockstation.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1418601

5034467
Asko: Lagervare

kr. 109,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 4,2 g/l

Syre: 6,1 g/l

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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