Vitt vin

Chardonnay Seven Springs
Vineyard 2018
Walter Scott Wines

Pris 695 kr
nr WS0601 - 750 ml

Ursprung Oregon
Druvor Chardonnay
Alk. halt 13%
Jordmån Stenig och vulkanisk Nekia lerjord.
Information På den södra bergssluttningen på Seven Springs Vineyard är vinrankorna planterad på en stenig vulkanisk mark som
löper längs den eftertraktade östra sluttningen av Eola-Amity Hills. Tack vare sin växtplats väcks rankorna varje dag av en mild
morgonsol och skyddas från den intensiva eftermiddagsvärmen.
Karaktär Stor, intensiv, aromatisk doft av lemon curd, annans, persikoblom och apelsinzest. Smaken är generös och koncentrerad
med toner av nektarin, citroner och en nypa salt med friskt och lång eftersmak.
Vinifiering Druvorna har odlats biodynamiskt och skördas för hand. Vinet får spontanjäsa och man använder minimalt med
bâtonnage. Vinet jäser och lagras 12 månader i 500 och 350 liters ekfat. Ca 40% nya fat. 3 månader innan buteljering dras vinet om
till rostfria ståltankar.
Passar till Eleganta fisk- och skaldjursrätter. Perfekt till stekt marulk med beurre blanc sås, ugnsrostade körsbärstomater och
pressad potatis.

Om producenten
Makarna Erica Landon och Ken Pahlow lever sin dröm i Oregon Willamette Valley där de sedan 2008 driver Walter Scott Wines. De
tömde sina pensionskonton och använde pengarna för att designa sin etikett och de var igång.
Namnet Walter Scott hedrar två personer som betyder mycket för Ken. Walter, Ken's farfar, var flygingenjör för Trans World Airlines.
Han strävade alltid efter att få sina drömmar att bli verklighet och har inspirerat paret till att det inte finns några gränser för vad
man kan åstadkomma. Scott var Ken's brorson, ambitiös och inte rädd att satsa allt för att nå framgångar, som lärde Ken att våga
ta chanser för att uppnå sina drömmar.
Först årgången som de producerade var 2009, La Combe Verte Pinot Noir, som vinifierades på Patricia Green Cellars. För följande
två årgångar bytte Ken plats till Evening Land där han började arbeta tillsammans med Dominique Lafon. Beslutet att 2011 göra
Chardonnay, bidrog väsentligt till både deras växande produktion och växande fan-skara. Året efter hyrde de ett vineri i Justice
Vineyard i the Eola-Amity Hills och bjöd då även in vännerna Sue och Andy Steinman att bli en del av teamet.
Walter Scott filosofi är att fokusera på kvalitén på druvor, ha bra vingårdar, hållbart jordbruk och nära relationer med odlare.
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