
Rapport från Vinprovningen med Vinklubben, 24 april 2014

Viner från Nya Zeeland
Detaljer på alla viner med kartor och mycket annan information finner ni i den bilagda filen!

1. 2012 Saint Clair, Vicar's Choice, Brut

Med detta vin inledde vi kvällens provning. Ett mycket fräscht mousserande vin gjort
på 100%  Sauvignon Blanc. Doften av gräs, nässlor och krusbär stod som en kvast
ur glasen! Torrt, fruktigt och med fina bubblor och en bra avslutning. Rent, snyggt
och välgjort i en frisk och trevlig stil. Ett riktigt bra bra bubbel att börja kvällen med!
Poängen varierade mellan  20 och 7. Genomsnittspoängen blev 13,6.

2. 2012 Saint Clair, Pioneer Block, Sawcut, Chardonnay

En mycket bra Chardonnay! Härlig doft av melon och lätt ekighet. Kryddig och
gräddig i smaken med fina höga syror och en lång avslutning. Mycket balanserat
och med mindre tydlig ekton än Chardonnayviner från grannen Australien. En
väldigt fin bekantskap! Poängen låg mellan 18 och 9. Genomsnittet 14,3.

3. 2013 Cloudy Bay, Sauvignon Blanc

Det vin som satte Nya Zeeland på vinkartan! Med detta började en mer storskalig
produktion i landet och banade vägen för alla de fina viner vi idag kan få njuta av!
Köptes för något år sedan upp av den största av samlade lyxmärken HMLV
(Hennessy, Martell, Louis Vuitton). Ett bevis för att man inom alla kretsar ser Nya
Zeelands viner med stor och vederbörlig respekt!
Detta vin var kanske det som också rönte störst uppskattning bland de närvarande.
En härlig doft av vinbärsblad, nässlor och örter. Mycket hög syra i anslaget, men
också massor av mogen frukt och med en lång och härlig eftersmak. Ett riktigt
höjdarvin för finare tillfällen med kanske skaldjur på tallriken!
Poängen varierade mellan 20 och 7. Genomsnittet blev 14,1.

4. 2011 Lake Hayes, Pinot Noir

Vackert purpurrött och med en ton av körsbär och hallon i doften! Smaken var
balanserad med fin fruktsyra, ekighet och sötma. Rent, tydligt och mycket bra och
med en fin och lång eftersmak! Poäng mellan 19 och 6. Genomsnitt 13,1.

5. 2010 Elephant Hill, Syrah

Det var inte svårt att skilja de två Pinot Noir vinerna från denna gjord på 100%
Syrah. De två kloner av Syrah man använt kommer från Rhône i Frankrike, därför
kallar man det Syrah och inte Shiraz, som i Australien. Mycket mörkare och tätare
och med en maffig doft av mörka bär, örter och peppar. Fylligt och kraftfullt med
höga tanniner och en lång efterhängsen eftersmak. Gott till köttgryta och lagrade
ostar! Vinet fick mellan 19 och 9 poäng. Genomsnittet blev 13,0.

- 1 -



6. 2010 Julicher, Pinot Noir

Avslutningen blev riktigt bra! En Pinot Noir från den södra delen av Norra Ön, ett
område som kallas Wairarapa. Ett oerhört välgjort vin som verkligen visar att det
inte bara är fin Sauvignon Blanc, utan också utsökt Pinot Noir som passar det Nya
Zeeländska klimatet och jordmånen! Samma vackra purpurfärg som Lake Hayes,
men med aningen mer mognad. Stor härlig doft av hallonsylt, kryddor, körsbär och
plommon. Fyllig fruktsötma med mjuka tanniner och en lång och förnäm avslutning.
De flesta var överens om att detta nog var kvällens finaste röda vin.
Vi gav mellan 19 och 11 poäng. Genomsnittet blev 14,6.

Det är verkligt sällan man tycker om ALLA viner i en vinprovning som denna.
Men jag tror jag pratar för många av oss när jag säger att detta var ett sådant
tillfälle. Välgjorda, ärliga och fina viner. Allihop!

Tack för mig.

Kim.
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