Chile

CORRALILLO SAUVIGNON BLANC

PRODUCENT:
DRUVA:
LAND:
DISTRIKT:

Matetic Vineyards
Sauvignon Blanc
Chile
San Antonio

SMAKTYP:
ÅR:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Friska & fruktiga
2017
13,5%
750 ml

ART.NR.:
PRIS EXKL. MOMS:
FL/KRT:
CERTIFIERING:

47889
103:12
Biodynamisk odling, Ekologisk
certifierad

Corralillo Sauvignon Blanc har en intensiv doft med toner av citrus, svartvinbärsblad,
krusbär, mineral och örter. Paletten är koncentrerad och fyllig med toner av krusbär citrus,
mineral och örter. Smaken är lång med en hög syra som gör vinet mycket aptitretande och
friskt.
Druvorna odlas på kvarts- och granitdominerad jordmån i kustnära San Antonio. För att öka
komplexiteten i vinet använder man sig av tre olika kloner av Sauvignon Blanc. Vinmakningen
sker helt efter ekologiska och biodynamiska principer.
Varje plot skördas för hand. Man gör sedan en noggrann sortering och lämnar vissa klasar
intakta medan vissa druvor avstjälkas. För att sedan förstärka aromen och texturen får vinet
slutligen ligga på sin jästfällningen under 3 månader då batonage utförs kontinuerligt.

Fruktsyra

Sötma

Fyllighet

Passar till
Ost, Fisk, Skaldjur

Om Matetic Vineyards
Ekologiskt certifierade, Biodynamisk vinodling.
I Chile finns goda förutsättningarna för att skapa balanserade viner med tydlig terroir, stor
komplexitet och elegans. Matetic Vinyards har tre vingårdar på totalt 168 hektar. De har alla ett
utpräglat svalt klimat och är belägna i San Antonio och Casablanca Valley. Mest kända är de
för sin välrenommerade Syrah, som för övrigt var Chiles första ”cool climate Syrah”. Det svala
klimatet kommer från att den kalla Humboldtströmmen som löper från Chiles södra spets till de
norra delarna av Peru. Temperaturen påverkas av kylig luft som sveper in över land på tidiga
morgonar i form av dimma samt av de svala havsvindarna. Området har sommardagar som är
varma utan att vara heta och att temperaturen i luften sjunker under natten vilket bidrar till en
längre mognadsprocess för druvorna.
För Matetic har samspelet med naturen alltid varit viktigt och de ser biodynamisk agrikultur
som ett naturligt sätt att ta fram balanserade och harmoniska viner. De har en strikt
biodynamisk hållning där man fokuserar på minimal inverkan på den naturliga processen och
arbetar för att stärka det naturliga ekosystemet på vingårdarna. Odlingen sker efter helt
ekologiska och biodynamiska principer sedan starten 1999 och Matetic är både certifierade av
biodynamiska Demeter och ekologiska IMO. Druvorna som används till Corralillo är
biodynamiskt odlade och vinet är ekologiskt certifierat.
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År 2000 sattes ett team bestående av Alan York (biodynamisk konsult), Ken Bemards
(konsulterande vinmakare) och Ann Kraemer (konsulterande vitikulturist) och tillsammans med
Chefsvinmakare Julio Bastías och hans team har de nått stor framgång med många
utmärkelser och 90+poängare som resultat. Själva vineriet är mycket modernt och utrustat
med den absolut senaste tekniken. Allt för att kunna producera de rena, terroirdrivna och
koncentrerade viner Matetic eftersträvar. I anläggningen ingår också ett lyxigt hotell och en
högkvalitativ restaurang.
Matetics hemsida
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