Noble Vines 242 Sauvignon Blanc Single Vineyard
USA / California / Monterey

Monterey County, en ganske ny vinregion på Californias Central Coast, har sin egen AVA. Området er inndelt i
flere underregioner med egne AVAer. Det var først i 1960-årene at det ble startet kommersiell drift av vinhus i
Salinas Valley. Vinstokker er plantet langs kystlinjen, og noen av USAs aller største vinmarker ligger her. I
bunnen av dalen er dreneringen god, og vinstokkene får vann fra Salinas-elven. Viner fra kystlinjen i Monterey
er svært forskjellige fra viner som lages lenger opp i dalen, rundt San Bernabe og San Lucas. Kystvinene er
friskere og lettere. Kjølig luft kommer inn over Monterey-bukten og gjør den nord-østlige delen av regionen til et
perfekt sted å dyrke Chardonnay, Pinot Noir og Sauvignon Blanc. Lenger opp i dalen er vinden dempet og
temperaturen noe høyere, med andre ord gode forhold for blant annet Cabernet Sauvignon, Zinfandel og
Merlot.
Noble Vines Sauvignon Blanc har fått sitt navn fra block 242 hvor druene vokser.

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

AVA Monterey

Produsent

Noble Vines

Årgang

2018

Druetyper

100% Sauvignon Blanc

Vinifikasjon

Druene håndplukkes, presses og overføres til rustfrie ståltanker. Maserasjon og
vinifikasjon under lave temperaturer.

Lagring

Ikke fatlagret.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar.

Karakteristikk

Lys gul farge. Aroma av hvit fersken, grønn melon, sitrongress og mineraler.
Middels fyldig, frisk syre med smak av guava, pasjonsfrukt og et hint av lime.

Serveringstemperatur

8 -10° C

Passer til

Fisk, skalldyr, og japansk mat.

Webside

www.noblevines.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1275001

4056826

kr. 174,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

Sukker: 3,1 g/l

Syre: 6,0 g/l

Høyoppløselig bilde

12

136213
Status: Skaffevare

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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