RSV Pinot Noir
Pinot noir från Los Carneros i Napa Valley packad med den där härligt insmickrande pinot noir
karaktären och som alltid när biodynamiske pionjären Robert Sinskey sätter tänderna i något blir
det med ett snyggt balanserat avslut.

TYP:

Rött vin

PRODUCENT:

Robert Sinskey Vineyards

LAND:

USA

URSPRUNG:

Carneros, Napa

ÅRGÅNG:

2012

ALKOHOLHALT:

13,5 %

CONTENT:

750 ml

ARTIKELNR:

78814

DRUVA:

Pinot Noir (100%)

PASSAR TILL:

Fågel, Kalv, Lamm

299 kr

Karaktär

Om producenten

Frisk, elegant och generöst fruktig Pinot med kryddigt inslag
av körsbär, jordgubbar, skogsbär, lite pepprighet och fat.

Tänk er att ni sitter på en restaurang i San Fransisco. Ni
väntar på den beställda krabb- och avokadotartaren och har
precis skickat iväg sommelieren med uppdraget att “visa oss
något som är nytt, up-coming och som du själv verkligen
gillar”. Efter en kort stund kommer hon tillbaka och häller upp
ett vitt vin som fullkomligen slår oss med häpnad. Vinet heter
Abraxas och det visar sig vara vårt första men absolut inte
sista möte med Robert Sinskeys viner…
Robert Sinskey är en biodynamisk vinproducent med fem
vingårdar i Napas Stag’s Leap district och Carneros i
Sonoma och en tämligen omfattande portfölj av viner. Det var
i början av 1990-talet som Rob och hans vinmakare så
sakteliga började ställa om vinodlingarna till ekologisk odling.
Framåtlutat kan man tycka och visst är det så men det är inte
bara inom själva vinodlingen som Rob och teamet på RSV
legat i framkant. Även i fråga om stilen på vinerna går man i
bräschen för den nya, mer återhållna och eleganta stilen som
faktiskt fungerar bra till mat och som dessutom får allt större
utrymme i Kalifornien. Eller som Rob själv uttrycker det…
“wine should not be a quick study, but rather, sneak up on
you, seduce you, and evolve in the glass and in the bottle”
Hursomhelst här handlar det om små volymer, exklusiva
viner men som nödvändigtvis inte kostar skjortan vilket vi är
väldigt glada för.

Passar till
Rätter av fågel, lamm eller kalv

Vinifikation
Druvorna skördas för hand tidigt på morgonen från
vingårdarna i Los Carneros i södra Napa Valley. Väl i vineriet
jäser musten med hjälp av naturlig jäst och när jäsningen är
genomförd så vilar vinet ett år på 30% nya franska ekfat och
resterande del två- och treåriga ekfat.
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