
Marlborough

The 3 Wooly Sheep Sauvignon Blanc er produceret i det mest berømte
vinområde i New Zealand; Marlborough. I dag dyrkes der stort set  alle de
internationalt kendte druesorter i området, men det er fortsat Sauvignon Blanc
der er Marlborough’s stjerne. The 3 Wooly Sheep er en klassisk Sauvignon Blanc
fra New Zealand. Dejlig frisk og sprød og en elegant bouquet af passionsfrugt,
stikkelsbær og hyldeblomst. Smagen kan sammenlignes med en Sancerre, den
tørre og fyldige smag med lang eftersmag af modne eksotiske frugter kombineret
med friskheden fra lime og grapefrugt.

Vinen

Lyst fjerkræ, Mad med citrus, Skaldyr, Grill og barbecue,
Nordic kitchen, Asiatisk mad, AspargesAnbefales til:

Lækker, moderne vin med lifligt og saftigt inferno af
ananas og grapefrugt.Smagenoter:

Ingen fadlagring.Vinifikation:

De 'tre uldne får' refererer til de mange tusindvis af
fritgående får, der pryder den smukke natur i New Zealand.Navn:

Let og elegantKategori:

Nydes nu.Potentiale:

5 gram/literRestsukker:

12.5  %Alkohol:

Sauvignon BlancDrue:

New Zealand, MarlboroughOmråde:

1006716Varenr.:

Fakta

VinAvisen

Ekstra Bladet

5 Stjerner

5 Stjerner

Rating:

Marlborough er nærmest synonym med rene hvidvine på Sauvignon Blanc og
Chardonnay og rødvine på Pinot Noir. De tåler sammenligning med de franske
forbilleder, men stilen der generelt er sprød, er mere eksotisk og eksplosiv.
Marlborough er det største distrikt liggende på syd øen, et området der er solrigt
med lune dagtimer og kølige nætter. Marlborough ligger isoleret af høje
bjergkæder på den ene side, og nyder godt af havets kølende effekt på den anden
side. Det giver et klima der er blandt de varmeste og tørrest i New Zealand. Her
er dog ikke bagende varmt, men nok til at druerne langsomt bliver stabilt
modnet. Sommerdagene ligger på omkring 24 graders varme, mens de kolde
sommernætter sørger for, at syren bibeholdes i druerne. Det resulterer i
verdensklasse-gode hvidvine og elegante, overdådige rødvine.
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