Vitt vin

Southend Chardonnay 2018
Newton Johnson Family Vineyards

Pris 209 kr
nr 7057501 - 750 ml

Ursprung Upper Hemel-en-Aarde Valley
Druvor Chardonnay
Vinmakare Gordon & Nadia Newton Johnson
Alk. halt 13.5%

Totalsyra 6,3

Restsocker 2,9

Jordmån En blandning av djup alluvial granit, kvarts och lera.
Information Druvorna kommer från en enskild vingård som ligger på skuggsidan av berget Babylonstoring, precis intill vineriet.
Med sitt svala sydvästliga läge behöver druvorna lite längre tid på sig för att uppnå optimal mognad. Det här är det vingårdsläget
som ger stramast viner.
Karaktär Stor härlig fruktkoncentration med doft och smak av mogna citroner, honungsnektar, ingefära och smörig brioche.
Smakrikt vin med kompakt struktur och nedtonade fat. Lång eftersmak med läskande syra och mineralitet.
Vinifiering Druvorna skördas för hand och läggs på breda ytor för att minska trycket på klasarna. Druvorna förvaras sedan under
natten i 8ºC. Druvorna pressas försiktigt med hela klasar och dras därefter över till fat och ståltank.
Lagring 48% av vinet lagras i 10 månader på både 228 och 500 liters fat från Bourgogne. 52% jäser på ståltank och ligger på sin
jästfällning lika länge, tills det är dags att blanda de två. Vinet får sedan vila i ytterligare 5 månader på ståltank. Ingen klarning eller
filtrering av vinet innan buteljering.
Passar till Grillade skaldjur och fiskar med citrusaioli.

Om producenten
Familjeföretaget Newton Johnson, som startades av pappa Dave och mamma Felicity i mitten av 1990-talet, drivs idag av sönerna
Bevan och Gordon. Vinmakare är Gordon och hans hustru Nadia och de har snabbt tagit plats bland landets mest erkända och
hyllade med sina Bourgognelika viner.
I den vackra dalgången Hemel-en-Aarde Valley med en perfekt jordmån och klimat odlas främst Pinot Noir och Chardonnay. De
vinrankor som finns på egendomen är äkta kloner från Bourgogne. De sydostliga vindarna från Atlanten hjälper till att svalka
druvorna och håller växtsjukdomar borta.
Vid infarten till Newton Johson möts man av skylt med texten: "A taste of heaven awaits you" . Det är ett löfte de lever upp till med
råge.
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