Wilhelmshof Pinot Noir
Nyhet! – Wilhelmshof Pinot Noir är ett druvtypiskt och elegant vin som både är
komplex och kryddig.
139 kr

PRODUCENTEN

REGION

Wein- und Sektgut Wilhelmshof

Pfalz

SMAK
Komplex, kryddig smak med fatkaraktär, men smaker och dofter som präglas av mörka, mogna
björnbär, jordgubbar, körsbär och plommon samt toner av sandelträ, mynta, kanel, pomerans
och nougat. Mycket välbalanserad och välgjord Pinot Noir med ﬁn kropp, sammetslena tanniner
och ett långt, mycket gott och trevligt avslut.

OM PRODUKTEN
Vingårdarna till detta vin beﬁnner sig i Siebeldingen, i det pittoreska landskapet av “Südliche
Weinstraße”, Tysklands södra vinrutt, där kastanjer, ﬁkon och citroner mognar till följd av
landets allra mildaste klimat. Regionen Pfalz har mer än 2600 timmar av solsken varje år.
Området är omringat av den norra fortsättningen av bergskedjan Vogeserna, berglandet Haardt.
Druvorna är inte besprutade med herbicider, de skördas för hand och vinet har lagras under tio
månader i tyska och franska ekfat. Denna Pinot Noir kan lagras i åtminstone 5 år till och på en
middag passar vinet alldeles utmärkt med främst grillat kött och lamm.

FAKTARUTA
Veganvänligt:

Namn på vin:
Wilhelmshof Pinot Noir

Druvsammansättning:
Pinot Noir

Typ av vin:
Rött Vin, Vin

Förpackning:
750 ml

Alkohol:
12 % Vol.

Artikel nr:
20028-01

Klassiﬁkation:
Pfalz

Lagring:
Vinet lagras under tio månader på tyska
och franska ekfat.

Jordmån:
krita och sten

Producent: Wein- und Sektgut Wilhelmshof

Region: Pfalz

Den kritikerrosade producenten Wilhelmshof i Siebeldingen och hjärtat Pfalz ligger i sydvästra delen av Tyskland och är landets näst största
av Rheinland-Pfalz äger totalt 20 ha vingårdar och är en av de främsta vinregion. Vingårdarna ligger parallellt med ﬂoden Rhen men når inte
Pinot Noir producenterna i regionen.
ned till dess stränder. Området brukar kallas Tysklands Toscana på
grund av det behagliga klimatet. Bergen runtomkring skyddar för kalla
vindar och det är relativt regnfattigt.
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