American Bastard - Pinot Noir 2016

Den helt store Pinot Noir-nyhed i 2018 er American Bastard, som nu er tilbage i et endnu
vildere og endnu mere velsmagende blend.
Hvor mange vinproducenter kæmper for at finde de billigste druer fra de dyreste regioner
(for at kunne sætte et dyrt navn på flasken), går American Bastard Pinot Noir sine egne veje og er
blendet af de mest velsmagende druer, man har kunnet finde - overhovedet - uden at skele til ophav.
Årgang 2016 er blendet af druer fra de to Californiske distrikter, North Coast og Lodi.
Super-elegante og klassiske Pinot-noter fra North Coast og fuld damp på den modne frugtsmag fra
Lodi - et område, der primært dyrker Zinfandel pga. den ekstreme varme.
Ved at undlade "stamtavlen" og kreere et vaskeægte gadekryds, har man kunnet klemme langt mere
kvalitet i flasken per krone, end vi tidligere har set fra USA.
Vinen er med andre ord en rigtig bastard!
Smagen er super frugtrig Pinot Noir, som tager kampen op mod de helt store Pinot Noirvine i Californien til mange gange denne pris.
Det vælter ud af glasset med mørke bær og fuldmodne jordbær i perfekt balance, og det hele
afrundes med et strejf af vanilie fra den perfekte fadlagring.
Er du vild med de store frugtrige vine fra USA, vil du med andre ord elske den nye årgang af
American Bastard!
Vi kan tilbyde dig vinen til verdens laveste pris. Slå til før pallen er tom!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
6/6 stjerner fra Gastromad
"Munden fyldes af lakrids, lette krydderier og elegance. En skøn balance i denne pinot noir fra
American Bastard."

6/6 stjerner fra Flaskehalsen
"Det er sommerbær af den sommerlige og lette men modne slags, og det er en helt igennem
lækkerbisken af en rødvin til dig, der gerne vil have fine nuancer uden at det bliver kompliceret.
Måske er det californisk Pinot Noir ikke det fineste i genren, men er du til blødhed, blidhed og
hundrede procent ukompliceret velsmag, så er det her et fund til prisen."

Om vinen

American Bastard modtager hvert år en række topanmeldelser, og seneste årgang, blev bl.a. kåret
som "FUNDVIN" af Vinbladet.
Vinen blendes i Napa Valley, men vinmageren vælger hvert år druer fra nye områder i Californien,
alt efter hvordan høsten tegner sig.
På den måde sikrer han sig den optimale grad af modenhed, og den perfekte balance i vinen, uden at
skulle betale 3-4 gange mere for samme kvalitet i de dyreste områder som f.eks. Napa og Sonoma.
Druer: 100% Pinot Noir
Vingård: American Bastard Wines
Område: Californien
Land: USA
Årgang: 2016
Alkohol: 13,5%
Drikkes bedst: Nu og 6 år frem
Lagring: 12 måneder på amerikanske egefade

Om vingården

American Bastard er en koalition af vinprofessionelle fra både USA og Europa, som har ønsket at
bryde med den etablerede vinbranches fokus på navn og lavpris. "The grape is number one, we're
second" lyder mottoet i erkendelse af, at kvaliteten er langt vigtigere end at finde udpinte druer til
en pris, der passer ind i de internationale vinkoncerners profitmarginer.

