USA

PAUL DOLAN CHARDONNAY

PRODUCENT:
DRUVA:
LAND:
DISTRIKT:

Paul Dolan
Chardonnay
USA
Mendocino County

SMAKTYP:
ÅR:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Fylliga & smakrika
2016
14,5%
750 ml

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

48301
178:12
Ekologisk certifierad

Paul Dolan Chardonnay är ett fylligt och smakrikt vin med karaktär av gula äpplen, päron,
kola och vaniljstång. Vinet är kraftfullt och välstrukturerat med en balanserad syra och en lång
eftersmak.
Paul Dolan Vineyards ligger i hjärtat av svala Mendocino County i norra Kalifornien. Druvorna
är ekologiskt alternativt biodynamiskt odlade och växer i Potter Valley (87%) och Ukiah Valley
(13%) i en rik biologisk mångfald med unika mikroklimat. Tack vare det svala klimatet mognar
druvorna långsamt, vilket ger dem en djup och bred smakprofil. Skördeuttaget är lågt.
Druvorna plockas för hand, selekteringen är noggrann och endast naturlig jäst används vid
jäsningen. För att öka komplexiteten i vinet jäser 33% på amerikanska ekfat. 33% av vinet
lagras sedan på amerikanska fat under 10 månader. Vinet är ekologiskt certifierat via CCOF.

Passar till
Fisk, Fågel

Om Paul Dolan
Terroiruttryck, hållbarhet och helhetstänk är nyckelord hos Paul Dolan. På ”Dark Horse Ranch”
där merparten av druvorna växer arbetar man helt efter ekologiska och biodynamiska
principer. Gården har sitt eget ekosystem med damm, mobila hönsgårdar, getter, får, grisar
och kor, grödor, buskar, träd och blommor som fungerar som en insektsfarm för att skapa
biologisk mångfald. - Allt i syfte att skapa en levande jordmån som på bästa sätt kan uttrycka
växtplatsen i företagets viner.
Paul Dolan är ett stort namn inom den biodynamiska vinproduktionen i USA. Han arbetade
tidigare på Fetzer där han utvecklade den ekologiska inriktningen och är bland annat
skaparen av Bonterra.
Paul Dolan ligger under Mendocino Wine Compay och är en mycket välrenommerad producent
vars viner brukar få höga poäng av de mest erkända journalisterna och vinkritikerna.
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