2015 RESERVE CABERNET SAUVIGNON
FAKTA
Rødvin
Land: USA
Område: Washington
Drue(r): 100% Cabernet Sauvignon
Lagring: 18 mdr. på nye og brugte træfade.
Alkohol: 14.5%
Syreindhold: 5.6 g/L
PH værdi: 3.79
Skruelåg: Nej
Varenummer: 05583711535
Anbefales til:

Wautoma Springs Vineyard, Columbia Crest
Distriktet
Columbia Valley AVA blev grundlagt i 1984 og er det største af de 13 AVA-områder i Washington State. Med sine
ca. 16.000 ha. vinmarker dækker Columbia Valley AVA knap 99% af hele arealet i Washington State. Kun ca. 2.770
ha. er ikke en del af Washington States sub-AVA’er: Red Mountain, Yakima og Walla Walla Valleys, Wahluke
Slope, Rattlesnake Hills, Horse Heaven Hills, Snipes Mountain, Lake Chelan, Naches Heights og Ancient Lakes.
Distriktet ligger i den centrale og sydlige del af Washington State, omkring Columbia River-dalen. Jordbunds- og
klimaforholdene varierer meget efter vinmarkens beliggenhed. Dog er de fleste vinmarker anlagt på sydvendte
skråninger, hvor soleksponeringen er optimal om sommeren, og hvor varme vinde beskytter vinstokkene om vinteren.
Her dyrkes primært Riesling, Chardonnay, Merlot, Syrah og Cabernet Sauvignon.
Producenten
Columbia Crest ejes i dag af det navnkundige firma, Château St. Michelle Estates. Vinhuset blev oprindelig grundlagt
i 1983 og er beliggende i den østlige del af Washington State i AVA'en (American Viticultural Area) Columbia
Valley/Horse Heaven Hills. Denne placering er helt optimal for vinproduktion, da Columbia Valley ligger i læ for
Stillehavets rasen bag Cascade Mountain. Strategien har fra første dag været at producere førsteklasses vine med
branchens bedste vinifikationsudstyr. Intet, og absolut intet er overladt til tilfældighederne på Columbia Crest.
Med husets godt 1000 hektar marker på de bedste jorde langs Columbia River er Columbia Crest en mastodont i såvel
størrelse som kvalitet. Juan Munoz-Oca er chiefwinemaker og ansvarlig for husets 4 vinserier: 'Two Vines', 'Grand
Estates', 'H3' og 'Reserve'. Juan er oprindelig columbianer, og havde sin første høst som 8-årig - så han må siges at
være en særdeles erfaren og kompetent winemaker!
Produktet
Reserve Clone 2 Cabernet Sauvignon er lavet på 100% Cabernet Sauvignon fra Wautoma Springs Vineyard, midt i
Cold Creek, som trods navnet er et ret varmt og tørt distrikt. Den lille vinmark er udelukkende beplantet med
Cabernet Sauvignon, der trives godt på den klippe- og lerholdige muld, som undergrunden består af. Vinmarken giver
kun et lille udbytte, men til gengæld utroligt intense og ”præcise” vine, som har en ganske særlig karakter og som
modner utrolig godt. 2015 var en af de varmeste årgange i Washington, og det gav nærmest perfekte vækstforhold for
sunde og koncentrerede druer.
Efter en håndplukning og en yderligere sortering ved ankomsten til kælderen, bliver druerne afstilket og skånsomt
mast. Vinificeringen foregår separat for de forskellige parceller. Druerne bliver derefter overført til ståltanke, hvor de
gennemgår en skindmaceration i to dage for at optimere aroma-, duft- og frugtekstrakten, inden den alkoholiske
gæring starter. Gæringen foregår med løbende omrøringer, og efter presningen bliver vinene overført til en
kombination af nye og brugte træfade, hvor den malolaktiske gæring foregår, efterfulgt af en modning i 18 måneder.
Sammenstikningen af de forskellige parceller og fade foregår umiddelbart inden aftapning.
Vinen har en dyb, mørk, rubinrød farve. Det er en meget kompleks og sammensat vin. Duften er umiddelbar og
fyldig, med nuancer af syltede, mørke frugter som solbær, vilde brombær og blåbær. Smagen er ret struktureret, igen
med karakter af mørke bær, men også med toner af skovbund, tobak, milde krydderier og en smule lakrids. Den
slutter med god mineralitet og finesse samt et godt bid. En meget vellavet og harmonisk vin. Server den til lam, okse
og vildt.

