Yealands Land Made Blush
New Zealand / Marlborough / Awatere Valley

Yealands Estate dyrker i dag druer på mer enn 1000 hektar. Det meste av produksjonen er fra vinmarken The
Seaview, som ligger i Awatere-området i Marlborough. The Seaview har noen av de vanskeligste
vekstforholdene i Marlborough, med mye sol og vind, kalde netter og lite regn. Dette gir druer som er mindre,
med tykkere skall og intense fruktaromaer, noe som også gjenspeiles i vinen. Yealands har stort fokus på at
produksjonen skal være miljøvennlig. Det beiter sau mellom vinrankene; de sørger for naturlig gjødsling og
fjerner ugress. Filosofien er å påvirke miljøet minst mulig, og at det skal brukes økologiske materialer der det er
mulig. Flaskene er laget av resirkulert glass, og kassene (papp) av 93 prosent resirkulert materiale. Kraften
kommer fra vindmøller og solpanel, og produsenten er helt selvforsynt med strøm. Yealands innehar
carboNZero- og Vegan-sertifisering.
98% Pinot Gris og 2% Merlot fra flere parseller i vinmarker i Awatere Valley og Wairau Valley i Marlborough.
Dette er uvanlig druesammensetning for en rosévin, noe som gjør den veldig aromatisk og spesiell.
Winemaker: Natalie Christensen.

Type

Rosévin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2019

Druetyper

98% Pinot Gris, 2% Merlot

Vinifikasjon

De to druetypene høstes separat i en periode over to uker. Separat,
temperaturkontrollert gjæring i ståltank før blanding, stabilisering og tapping.

Lagring

Kun ståltank.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Bør ikke lagres

Karakteristikk

Lys rosa farge. Frisk og delikat aroma med fremtredende elementer av
granateple, friske jordbær og honning. En elegant, rik og velbalansert vin med flott
fruktkarakter, god syrefriskhet og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Som aperitiff, til det meste av sjømat, lyst kjøtt, grønnsaker og ost.

Webside

www.zealands.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

8078601

5040522

kr. 129,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 3,48 g/l

Syre: 6 g/l

Høyoppløselig bilde

En god annerledes og fruktig
NZ-rose som tåler 2-3 år. Meget
godt kjøp.

Frisk og fersk delikat frukt med en
frisk syre.

Terning 5

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·

Stenberg & Blom AS · Karenslyst Allè 10, 0278 Oslo · tlf: 22 12 22 00 · www.stenblom.no

