
Lodi

Zinfandel-druerne har her i Lodi gavn af de varme, tørre somre og kølige vintre. I
vækstsæsonen er der varme om dagen og kølige briser hen under aftenen, som
giver druerne en lang modningssæson. Druerne er forholdsvis små, men med
enorm intensitet i farve og smag. Jordbunden er på grund af floddeltaet meget
veldrænet og består primært af sand. Vinplanterne er gamle og krogede med en
alder, der spænder fra 30 til 80 år. Vinen har lagret i 10 måneder på franske og
amerikanske egetræsfade. Vinen er hovedsagligt lavet på Zinfandel men
indeholder også lidt Petite Sirah . Vinen har en flot mørk farve og intens næse af
krydderier og kaffe. I smagen fornemmes blommer, chokolade og vanille.

Da Gasparé Indelicato emigrerede til Californien i 1912 fra den lille landsby
Campobello på Sicilien, var det helt naturligt, at han blev vinfarmer, for det var
hans far, hans bedstefar og i generationer så langt tilbage som man kunne huske
var man beskæftiget med vinavl. I 1924 plantede han sin første vinstok i
Californien, og allerede efter få år var kvaliteten af Gasparé’s californiske druer
kendt over hele landet. Sådan startede vinfirmaet, i dag kendt som Delicato
Family Vineyards ledet af 3. generation, Chris og Jasper Indelicato. Delicato
Family Vineyards er i dag blandt de allerstørste vinavlere i USA, med vinmarker i
Napa, Sonoma, Lodi og Monterey. Delicato har en række vinhuse, hvor man har
specialiseret sig i enkeltdruevine, og hvor man har vinmarkerne beliggende på
netop de steder i Californiens mangfoldige klimazoner, hvor de enkelte
druesorter trives bedst. Huse med vine på henholdsvis Zinfandel-, Pinot Noir-,
Merlot- og Viognier-druer.

Delicato

Vinen

Mørkt fjerkræ, Vildt, Okse, Grill og barbecueAnbefales til:

Amerikansk Zinfandel, når den er flottest! Mørk farve og
intens næse af krydderier og kaffe. I smagen fornemmes
blommer, chokolade og vanilje.

Smagenoter:

10 måneder på franske og amerikanske egetræsfade.Vinifikation:

Etiketten symboliserer de gamle og krogede vinplanter.Etiket & Logo:

www.dfvwines.comWeb:

Kraftig og intensKategori:

Nydes nu.Potentiale:

4.9 gram/literRestsukker:

14.5  %Alkohol:

ZinfandelDrue:

USA, LodiOmråde:

1006925Varenr.:

Fakta

Mundus Vini

Mundus Vini

Mundus Vini

Best Red Wine of USA

GULD

"Best of Show USA"

Rating:

Lodi er kendt især som Zinfandel-regionen. Området ligger 150 kilometer øst for
San Francisco, langs med Sacramento-flodens delta. Zinfandel-druerne har her
gavn af de varme, tørre somre og kølige vintre, og Lodi er et af de varmeste
områder i Californien. I vækstsæsonen er der varme om dagen og kølige briser
hen under aftenen, som giver druerne en lang modningssæson. Jordbunden er
på grund af floddeltaet meget veldrænet og består primært af sand. Vinplanterne
er gamle og krogede med en alder, der spænder fra 30 til 80 år hvilket typisk
giver intens og koncentreret karakter til vinene.
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