Alias - Pinot Noir 2017

Alias Pinot Noir - en af Danmarks mest populære Pinot Noir-vine - er på lager igen i den
nye årgang 2017.
Californien har sat sig tungt på de internationale anmeldere for Pinot Noir-vine op til ca.
1000 kr., og endnu mere interessant: Det koster ikke længere alverden at få den rendyrkede og
velsmagende Pinot Noir-oplevelse.
Alias Pinot Noir er ikke bare velsmagende, den er meget tro mod druen. Alias Pinot Noir er ren,
ren frugt og flot kompleksitet i denne elegante vin, der bare aldrig bliver kedelig.
Hver gang man kommer et glas nærmere bunden på flasken, udvider vinen sin brede
smagspalette og viser endnu flere af Pinot Noir-druens liflige nuancer.
Producentens vine har de seneste år taget Danmark med storm, og især den rene Pinot Noir har
vundet hjerterne hos både anmeldere og vinelskere.
Ultra-ren og fløjlsblød Pinot Noir med stor elegance og moden frugt.
Glem alt om billig Bourgogne. Her får du fuldmoden og meget ren Pinot Noir-smag til en
nærmest latterligt lav pris!
Årgang 2017 er formentligt vinens bedste årgang nogensinde. Det er komplet ubegribeligt
til prisen.
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
Denne årgang er ikke anmeldt endnu, men her kan du se anmeldelser af årgang 2016. 2017
årgangen er endnu bedre end 2016 årgangen!
92 point fra De Bedste Vinanmeldelser
"Se, her har vi en god vin-deal: skallede 69 kr. for en easy-drinking Californisk Pinot Noir med
masser af charme – lækker næse af modne, røde bær, fremragende balance mellem finkornede

tanniner og saftig frugtsyre. Ja ja, det er muligvis ikke “stor vin”, men til prisen er der masser af
kvalitet i glasset.
Perfekt til både lettere retter, en velstegt ribeye eller som et fint hyggeglas i tide og utide.
Til en pris på 69 kr./fl. er der ingen undskyldning, for ikke af fylde kælderen op!"
6/6 stjerner fra Flaskehalsen
"Alias gør det igen. En Pinot Noir til 69,- burde ikke holde den kvalitet, som Alias har gjort i de
seneste par årgange. Derfor er det også med skepsis, at en ny årgang åbnes, for kan den virkelig
blive ved med at klare niveauet? Spændingen er stor – og den får lov at vare lidt længere, end jeg
havde ventet, for første indtryk er ikke så positivt. Det viser sig dog snart, at det er min
utålmodighed, der straffer mig, for med en portion luft til flasken og ilt til hjernen, så blomstrer Alias
igen op som den bløde, lette, charmerende, rare og smukke vin, som jeg husker. Den er langstrakt
og blød, og eftersmagen er lang og omskiftelig på en aldeles smuk måde. Jeg forstår ikke, at en vin
som denne kan købes for 69,-, men man skulle da være et skarn, hvis man ikke tog det som en
fordel."
5 stjerner fra Smag På Vin
"Californisk Pinot Noir til under 70 kroner? Enten stikker der noget under, eller så må den bare
være pivringe, for priserne på californisk vin har kun kendt en retning de seneste år – og det er
opad!
Jeg har ikke afsløret noget fusk med Alias, og pivringe er den i hvert til fælde heller ikke. Næsen er
tæt med sødmefuld frugt af søde kirsebær, hindbær og jordbærmarmelade, og i smagen har vi igen
de røde bær – nu af den mere syrlige slags – med lidt nellike og vanilje. Lidt under medium fylde
men dejlig, frisk syre og mild tannin. Flot Pinot Noir, der deklasserer de fleste i prisklassen. Absolut
et godt køb."

Om vinen

Alias Wines blev startet af Gregory Ahn, der dengang arbejdede i et større vinfirma. Arbejdspladsen
måtte ikke kende til hans planer om at lave bedre vine end dem, han arbejdede med til dagligt, så
han kaldte sit hemmelige projekt for Alias - og det endte vinen også med at hedde.Fra blot at være et
spændende projekt er Alias Pinot Noir blevet lidt af et tilløbsstykke, og årgangene har det med at
blive udsolgt meget hurtigt. Derfor har vi købt overordentligt stort ind, og kan tilbyde denne
fantastiske Pinot Noir til verdens laveste pris uden for USA!
Alias Pinot Noir laves af 100% Californisk Pinot Noir fra marker både i og uden for de dyreste
områder. Producenten ejer ikke selv markerne, men arbejder med udvalgte producenter, som lever
op til ekstremt høje krav om både kvalitet, etik og leveringssikkerhed.
Denne fremgangsmåde sikrer en ensartet vin fra år til år, da man afhængigt af årets høst kan justere
vinens sammensætning.
Efter gæring lagres vinen 9 måneder på franske egefade. De er med til at afrunde vinen og give den
meget elegante smag, som kendetegner Alias-vinene.
Druer: 100% Pinot Noir
Vingård: Alias Wines
Område: Californien
Land: USA

Årgang: 2017
Alkohol: 13,7%
Drikkes bedst: Nu og 4 år frem
Lagring: 9 måneder på franske egefade

Om vingården

Alias er en ung vinproducent startet af 3 amerikanere, der var trætte af at betale for meget for deres
vin. De begyndte at opkøbe druer hos små, dygtige producenter, og er især blevet kendte for deres
blends og for deres Pinot Noir. Alle Alias-vine tilbyder overordentligt meget value for money, og
vinene tager ofte fusen på anmelderne, der havde gættet dem langt dyrere.

