SAUVIGNON BLANC
– SMAKPROFIL –
En klassisk Marlborough Sauvignon Blanc, intensivt aromatisk, det här vinet
exploderar med smaker av krusbär, svarta vinbärsblad, passionsfrukt och
mango. Smaken är torr, stram och med knivskarp syra samt ett snyggt rent
avslut.

– PRODUCENTEN –
Gardo Morris är ett litet familjedrivet vineri på Nya Zeeland. Vårt mål är
att skapa exceptionella enskilda vingårds-viner från Nya Zeeland bästa
vinodlingsområden. Dessa viner är gjorda for att komplementera mat och
visa smakerna av vingårdens läge och druvsort. Vi tror på att arbeta med
små vingårdsområden för att kunna plocka de allra bästa druvorna och med
försiktig behandling omvandla dessa till unika handgjorda viner. Benjamin
Morris studerade sin Master i oenologi vid Lincoln University på Nya Zeeland
där han specialiserade sig på forskning kring att producera ekologiska viner
utan tillsattsen av konserveringsmedel. ”Att skapa våra viner med minimal
användning av vingårdsspray och tillsatser är väldigt viktigt för oss, det
hjälper till att producera rena viner och har även fördelen att bevara en
hälsosam miljö”

– KOMBINERA MED MAT –
Gardo & Morris Sauvignon Blanc är utmärkt att servera till skaldjur, hummer,
krabba och grillad fisk. Den gör sig bra med citrusbaserade såser med färska
örter såsom basilika, dill och koriander. En favoriträtt är risotto portobello
med färsk basilika.

– VITIKULTUR OCH VINMAKARENS NOTERINGAR –
2014 var ett varmt och soligt år skörden var tidigare än vanligt, vilket gav
skörd av optimalt mogna druvor, vid båda vingårdarna med excellent
smakutveckling i druvorna. Vinet är en blandning från två vingårdar, en
belägen i Wairau Valley och den andra i Awatere Valley. Dessa vingårdar
bjuder på två distinkta smakprofiler som avspeglar sig i vinet. Druvorna var
varsamt hanterade i källaren, vinet genomgick en långsam fermentering i
ståltank med efterföljande lagring på sin jästfällning detta producerade ett
fruktdrivet, aromatiskt vin.
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Druvor
Sauvignon Blanc
Alkoholhalt 13.0%

info@gardomorriswines.se - www.gardomorris.com

