American Bastard - Pinot Noir 2014

Den helt store Pinot Noir-nyhed i 2018 er American Bastard.
Et helt unikt Pinot Noir-blend af druer fra både Californien og Oregon, som kvalitetsmæssigt
er milevidt fra de billige Californiske Pinot Noir-vine.
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 elegante druer, man har kunnet finde - overhovedet - uden at skele til ophav.
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!
Vi kan tilbyde dig vinen til en super lav pris. Slå til før pallen er tom!
Smagen er "Old World" med enorm elegance og ren, ren ærketypisk Pinot Noir-finesse.
Stilen er i virkeligheden mere fransk end amerikansk, og her er tale om en Pinot Noir med enormt
udviklingspotentiale.
Vinen er stadig ung, og vi anbefaler dekantering en times tid inde åbning. Så venter der en
rendyrket Pinot-oplevelse udover det sædvanlige!
Denne vin må du bare prøve!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
6/6 stjerner fra Gastromad
"Næsen rammes af friske sommerbær og peber og krydderier. Smagen er let lagret med noter af
lakrids og krydderier. En elegant og meget spændende pinot noir, der kun blev mere interessant jo
længere tid den stod i glasset."

90 point + FUNDVIN fra Vinbladet
"Lille, ren duft, jordbær og hindbær, fin sødme. Elegant smag, ren frugt, cremet med fin bærsødme i
eftersmagen. Klassisk Pinot Noir fra den nye verden."

Om vinen

Klassisk Pinot Noir fra USA - kan man det? Ifølge Vinbladets anmelder Peter Winding er det netop,
hvad American Bastard tilbyder. Klassisk Pinot Noir-stil fra den nye verden til priser, som den gamle
Pinot-verden kun kan drømme om.
Vinen blev derfor kåret som "FUNDVIN" - en vin, der tilbyder noget helt usædvanligt til prisen.
American Bastard Pinot Noir blendes i Napa Valley, men som noget helt unikt kommer druerne fra
vinstokke i både Oregon og Californien. På denne måde har man kunnet få det bedste fra de solrige
Californiske marker og de meget finesserige Pinot Noir-druer i Oregon. Med et lille og diskret touch
af fad fra lagringen (præcis som de bedste franske vinmagere ville have gjort det) er resultatet en
vin, der fokuserer på Pinot Noir-druens særlige egenskaber og elegance.
Druer: 100% Pinot Noir
Vingård: American Bastard Wines
Område: Californien og Oregon
Land: USA
Årgang: 2014
Alkohol: 14,5%
Drikkes bedst: Nu og 8 år frem
Lagring: 9 måneder på franske 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.

