LIOCO - USA, Kalifornien

LIOCO Saveria Pinot Noir
Druvorna i det här vinet kommer från Santa Cruz
och vinodlerskan heter Prudy Foxx. Att få höra henne berätta
om Santa Cruz Mountains är verkligen en fascinerande
upplevelse. Sedan 1989 har Prudy ägnat sig år att hitta
vanskötta vinodlingar och att väcka liv i de gamla vinstockarna.
Prudy jämför den sandiga jordmånen som är vanlig i Santa Cruz
med en vithaj - båda har svårt att anpassa sig till
temperaturförändringar i sin omgivning.
De kloner som använts till detta vin är 115, 667 och 777 och
planterades i slutet på 1990-talet. Det faktum att vädret växlar
mellan strålande sol och dimma gör att vinet får både fukt och
torka vilket bidrar till en jämn mognad. Det maritima klimatet
bidrar till att druvan får lång hängtid som sin tur ger en stor
smakrikedom.
Druvorna skördas för hand och jäser cirka 12 dagar med
kontinuerlig omrörning. Därefter får vinet vila på franska ekfat
varav 20 procent är nya. Vinet buteljeras utan vare sig klarning
eller filtrering.
Doft och smak
Vinet har en fantastisk doft av granatäpple, pinjenöt, ceder,
skogshallon och aningen vitpeppar. Smaken är mörkt bärig
med karaktär av mogna jordgubbar, björnbär, plommon och
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chai te. Mineraliteten är tydlig och integrerar väl med de mjuka
tanninerna och den fina texturen.

Produkt/Art.nr

LIOCO Saveria Pinot Noir/95463-01

Land/Region

USA/Kalifornien

Druvor

100% Pinot Noir

Producent

LIOCO

Vinmakare

Sara och Matt Licklider

Lagring

10 månader på stora ekfat

Årgång/Alkohol

2016/12,5%

Pris/(exkl. moms)

495,00 kr/(396)

Lansering

Lanseras på Systembolaget 21 september 2018, 360 flaskor

Adress: Bondegatan 21, 116 33 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-510 691 00. Telefax: 08-508 531 00
E-post: hello@handpicked.se. www.handpicked.se

