DIGBY Fine English Non Vintage Brut
England / Sussex

De to vennene (nå ektepar) Trevor og Jason unnfanget ideen om å starte DIGBY Fine English i nærheten av et
musserende vinhus like sør for Seattle, Washington. Der ble de servert nydelig musserende vin, ulikt alt de
hadde smakt hjemme i England og til tross for at engelsk musserende har fått topp score.
Vennene dro straks hjem og realiserte drømmen.
DIGBY er negociant, dvs. de har langtidskontrakter med druedyrkere og eier ingen vinranker selv. De styrer
sortering av innkommende druer, blending og lagring, samt kontrollerer kvaliteten på det ferdige produktet.
Navnet DIGBY kommer fra Sir Kenelm Digby, en pioner og oppdager som oppfant den moderne vinflasken på
1630-tallet.
DIGBY Fine English Non Vintage Brut oppnår sin finesse og høye standard gjennom kunsten av blending av
druer/viner. Det er de tre typiske Champagne-druene som benyttes; Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Meunier.
Druene kommer fra kalkholdig jordsmonn i Kent, Sussex, Hampshire og Dorset, og de får dessuten en lang og
kjølig vekstsesong.
Non Vintage Brut er en strålende og mer avslappet utgave av husets stil - en flott all-rounder som er laget med
lidenskap.

Type

Musserende

Klassifikasjon

England PDO

Produsent

Digby

Druetyper

40% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 25% Pinot Meunier

Vinifikasjon

Druene plukkes for hånd og hver druetype vinifiseres separat. Vinene blendes til
en cuvée og etterfølges av annengangs gjæring på flaske.

Lagring

Lagres på bunnfallet i 24 mndr. før degorgering.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Lys sitrongul farge med masse små og flotte bobler. Frisk duft av sitrus, brioche
og liljer. Ren, syrerik og frisk. Lang og fruktig ettersmak av lime, plommer og
kanel.

Serveringstemperatur

7° C

Passer til

Nydelig som aperitiff, til hvit fisk og skalldyr.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

10097201

5247077

kr. 399,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 12 g/l

Syre: 9,7 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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