2005 PERDRIEL SINGLE VINEYARD
Bodega Norton - Mendoza, Argentina
Rødvin - Malbec

Argentina - vindyrkning siden 1562
Midt i det 16. århundrede tog en Jesuitter præst vinstokke med sig på en
rejse til Andesbjergene i det vestlige Argentina. Vinstokkene fik hurtigt fat og
trivedes i det rene, tørre klima og en lille produktion tog fart. De seneste år
er de bedste Argentinske producenter nu kommet med fremragende, rige,
bløde og koncentrerede vine.
Bodega Norton - international topklasse
Bodega Norton er blandt Argentinas tophuse. Siden 1989, hvor den
Østrigske forretningsmand Gernot Langes Swarowski overtager Bodega
Norton er det gået stærkt.
Sønnen Michael er direktør, og han har samlet Argentinas dream team med
vinmager Jorge R. Riccitelli og viticulturist Carlos Tizio -Mayer som
frontfigurer. Konsulterende ønolog er Merlot guru’en Michel Rolland. Det
perfekte, solrige og meget tørre klima gør det muligt for Norton at drive
vinmarkerne efter økologiske principper.
Perdriel – ny super prestige enkeltmarksvin
Norton’s hidtige flagskib ”Privada” har nu fået selskab af super prestige,
enkeltmarksvinen ”Perdriel”. Appellationen er Lujan de Cuyo, der er den
bedste del af Mendoza.Perdriel er dels navnet på byen, der huser Bodega
Norton og dels navnet på parcellen, der leverer druerne til denne vin.
Pardriel befinder sig 950 meter over havet, og det sikrer den helt rette
vekslen mellem sol, varme og natlig kølighed. Druesammensætningen er
85% Merlot, 12% Cabernet Sauvignon og 3% Malbec. Vinifikationen er
klassisk med 100 % afstilkning og 18 dages udblødning på drueskindet, for
at sikre maksimal farve, aroma og koncentration.
Den unge vin er lagret 14 måneder på 100% nye fade af fransk eg. I glasset
bemærker man den nærmest sort røde farve, og en potent men endnu
ungdommelig og tilbageholdene duft med en utrolig kompleksitet. Her er lag
på lag af solmodne bær og fine noter af krydderi. Smagen er tæt,
koncentreret og utroligt lang. En fantastisk vin, der fortjener de største og
bedste glas du har. Server den til det fineste vildt, lam eller okse. Nyd den
mellem 4 og 15 år fra høst!

2007 MALBEC RESERVA
Bodega Norton - Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina
Rødvin - Malbec

Argentina - vindyrkning siden 1562
Midt i det 16. århundrede tog en jesuiterpræst vinstokke med sig på en
rejse til Andesbjergene i det vestlige Argentina. Vinstokkene viste sig at
stortrives i det rene, tørre klima, og dermed var kimen lagt til det, vi i dag
kender som Mendoza-distriktet.
En af Mendoza-distriktets største fordele er, at mange af vinmarkerne ligger
mere end 1.000 over meter havet. I disse lufttynde højder er sollyset uhyre
intenst, hvilket gør druerne små og tykskindede.
Bodega Norton
Bodega Norton ligger ved byen Perdriel i Lujan de Cuyo området, der regnes
for den bedste del af Argentinas førende vindyrkningsområde, Mendoza.
Siden 1989, og under den velhavende østrigske Swarowski families
ejerskab, har Bodega Norton cementeret sin position som en af Argentinas
førende producenter. Alle Norton vine kommer fra husets egne godt 600 ha.
store vinmarker. Det solrige og meget tørre klima gør det muligt for Norton
delvist at drive vinmarkerne efter økologiske principper. Indgangsvinklen er i
det hele taget at skabe vinene i pagt med de exceptionelle klimatiske
betingelser.
Norton Reserve Malbec
Argentina
Argentina’’ s bedste Value
Value- for
for- Money?
Reserve Malbec fremstilles på druer fra 50 år gamle vinstokke plantet i
Norton’s fantastiske La Colonia Estate, der ligger i et perfekt mikroklima i
1.100 meters højde.
Druerne er høstet i slutningen af marts, og vinmager Jorge Riccitelli, har
macereret (udblødt) den unge vin i 20 dage på drueskindet for at sikre
maksimal farve, aroma og struktur, og siden lagret i 12 måneder på 225
liters fade af ny fransk eg.

2008 PINOT NOIR “Block B”
ORIGIN: Wairarapa
CLIMATIC CONDITIONS: Mild spring leading to ideal conditions for
fruitset in December. Summer was very hot and dry with some rain
only towards the very end of autumn.
DATE OF HARVEST: 10 – 15 April 2008
HARVEST & VINIFICATION: Block B is a selection of the Dijon Pinot Noir
Clones; specifically the clones 115, 667, 777, 114 and 113. Hand-picked
and careful selection of grapes. 100% de-stemmed, cold-maceration and
fermentation in stainless steel vats and left on “skins” for 3 weeks. Aged
in 50% new and 50% used French oak barriques for 14 months.
DATE OF BOTTLING: 09 July 2009
ALC: 14.5% VOL
TASTING NOTES: Tight, multilayered nose showing sweet red and black
berry fruits with some chocolaty spicy aromas from the oak. In the mouth
it has quite a density of elegant ripe cherry and berry fruit with citrusy
spice, hints of coffee and showing very nice minerality. Good
concentration and some silky-yet-firm structure of smooth but present
tannins. A wine with a brilliant future.
DRINKING TEMPERATURE: 16-18 ºC
CELLARING: 5 - 12 years

EVEL GRANDE ESCOLHA

Douro D.O.C.
Alkohol: 14,51%
Druer:

Touriga Nacional, Touriga Franca.
Plukket af Jytte og Ingvard

Viniﬁkation:
Druerne er omhyggeligt udvalgte fra de bedste parceller med gamle vinstokke,
og kun de absolut ypperste bruges til Grande Escolha.
Temperatur kontrolleret gæring efterfølges af 14-16 måneders fadlagring på
franske, amerikanske og østeuropæiske egetræsfade.
Geograﬁ:
Vinen kommer fra Real Companhia Velha’s egen vingård,
Quinta dos Aciprestes.
Jordbundsforhold:
Jorden er skiferholdig klippejord, som tillader vinstokkenes rødder at trænge
langt ned i undergrunden for at ﬁnde vand og gødning.
Klimaet skifter fra kølige og regnfulde vintre til ørkenvarme somre.

Farve: Granatrød.
Bouquet: Aroma med solbær, kirsebær og egetræ.
Smag: Meget kraftig med mørke bær, lakrids, tobak og en stringent syre.
Ønologens råd: Må meget gerne dekanteres. Kan sagtens holde 5-8 år.
Serveringstemperatur: 16-18° C.
Kulinariske forslag: Perfekt til kraftige sammenkogte retter med let krydret sauce.
I 1996 grundlagde Real Companhia Velha sin “Fine Wine Division“ som en uafhængig enhed indenfor ﬁrmaet.
Formålet hertil var at starte en ny epoke med eksperimenteren i markarbejde, udvælgelse af de bedste druetyper til forskellige vintyper og viniﬁkation. Dertil ﬁk et nyt hold af agronomer og ønologer totalt frie hænder til
at producere en vin, der kan måle sig med de bedste i verden.
Og sådan blev Evel Grande Escolha født.
I 1758 blev Douro regionen det første demarkerede vinområde i verden. Det var først og fremmest på grund
af portvinen, men regionen har altid produceret bordvine af høj kvalitet under Douro navnet.
Området ligger 100 km øst for byen Porto og strækker sig 120 km fra vest til øst og dækker 250.000 ha, af
hvilke 40.000 ha er tilplantet med vinstokke.

SKÆNKET AF BENTE OG BOYE

skænket af
bente og boye

Sancerre, Domaine Pascal Cotat
“La Grande Côte”, “les Monts Damnées”, Chavignol
“Hvilken vin, hvilken måde art lave vin på... Hvornår jeg end ser mine
noter, ønsker jeg at åbne endnu en flaske” .Jacqueline Friedrich om Cotat.

95p/Parker: 2002 La Grande Côte: “Skal opleves for at blive troet...”
92p/Parker: 2003 Monts Damnées: “Enestående vin, endog endnu mere
utroligt i lyset af, at den er skabt i en vanskelig årgang”.

Chardonnay har en Leflaive og
Bouchard, Pinot Gris har Humbrecht.
Men Sauvignon har også et topnavn:
Pascal Cotat i Chavignol. Men hans vine
er blandt dem, der er sværest at finde.
Til hele Verden er der blot 14.000 fl/år!
Cotat har været “kult”, dvs. exceptionnel og uopdrivelig, gennem en menneskealder i hjemlandet
Frankrig. Nu er en smule sluppet over grænsen...
Familien passede sine 2-3 hektarer på den umenneskeligt stejle skråning over den lille by Chavignol
med ren håndkraft. Høstede så lidt som muligt, pressede druerne i lille egepresse og lod mosten gære så
længe, den lystede -og tappede den i fuldmånens skær
i maj... Moderne juks som klaring og filtrering havde
man ikke hørt om!
Fader Paul Cotat har overladt den lille vingård til
sønnen Pascal, men metoderne er ikke ændret -omend
vinen nok er lidt mere pålidelig end førhen! “Le
Classement”, vinens Michelin guide skriver i 2007:
“Mængden af vin er minimal, men har man
aldrig smagt Pascal Cotat, har man ingen anelse om,
hvor vin, der kan skabes her”.
Vingården dækker blot 2,5 hkt på “Monts
Damnées”, “De forbandede Bjerge” -således kaldet
fordi man forbander dem, når man arbejder sig op og
ned ad de ekstremt (op til 60°) stejle skråninger.
En Cotat smager ikke som nogen anden Sancerre.
Den er tæt, koncentreret, med masser af syre, men
især en overdådig rig aroma med lag af fersken, mandel, blomster og græs. Vinen imponerer helt ung, men
vil lagre fremragende op til 25 år.
Af og til -alt for sjældent- kan man finde en flaske af domænets “Cuvée Speciale”, som kan være sød
eller tør efter årgang. En vin, der er noget særligt selv
efter Cotat standard!
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