Mud House Sauvignon Blanc Rosé
New Zealand / Nelson / Nelson

Vinhuset Mud House ble etablert i 1996 og navnet 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; - 1 i Marlborough og 1 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.
Mud House har vært medlem av Sustainable Winegrowing New Zealand siden 2001.
Litt ujevnt vårvær gjorde at avlingen i Nelson ble mindre enn antatt, mens kvaliteten derimot var strålende.

Type

Rosévin

Produsent

Mud House

Årgang

2021

Druetyper

90% Sauvignon Blanc, 6% Pinot Noir, 4% Riesling

Vinifikasjon

Gjæret på ståltank ved 14° C

Lagring

Ingen fatlagring, kun lagring på ståltank før flasketapping.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar nå.

Karakteristikk

Klar, lys rosa farge. Klassisk aroma av stikkelsbær og tropiske frukter blandet med
litt jordbær. Kompleks og velbalansert. Tørr, fyldig og forfriskende smak av
tropiske frukter med en lett fruktig ettersmak.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Flott som aperitiff, til salater og enkle retter av lyst kjøtt.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

6996201

4786836

kr. 139,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

150227
Status: Skaffevare

Sukker: 4,4 g/l

Syre: 7,6 g/l

Høyoppløselig bilde

85 poeng

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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