
 

 

VALLE ANDINO RESERVA ESPECIAL 

SAUVIGNON BLANC 2009 
   

PRODUCENT: 
Valle Andino kommer fra vingården 

Santa Camilla, som blev etableret i 

1993 i Maule Valley, som er det stør-

ste vindistrikt i Chile, og med traditio-

ner tilbage til det 17. århundrede. 

Santa Camilla blev hurtigt anerkendt 

for kvalitet og nobilitet. I 2003 blev 

der tilkøbt ekstra 30 hektar i Colcha-

gua Valley, så vingården nu er oppe 

på 150 hektar i alt. 

 
SMAGENOTER:  
 

Lækker og alsidig Sauvignon 

Blanc med masser af det hele! 

 

Denne sauvignon blanc har en attrak-

tiv gul farve med grønne toner. Den 

har en intens aroma af eksotiske 

frugter specielt ananas med et strejf 

af krydderurter. Det er en frisk, tør og 

velbalanceret vin. Den har en god 

struktur og en tiltalende naturlig syr-

lighed med en lang eftersmag i mun-

den. Server den ved 10-12ºC. 

 

Druerne kommer fra Casablance Val-

ley, som er det mest kendte vinområ-

de for hvidvine i Chile. I dette område 

opnår sauvignon blanc druen en stor 

udvikling gennem moderate tempera-

turer i sommermånederne. Disse dru-

er stammer fra et kystområde med 

dybt muldjord. Høsten gennemføres 

når druerne har den rette modenhed, 

så vinen får en fyldig aroma. Druerne 

udvælges fra vinplanter organiseret i 

små parceller og der produceres mak-

simalt 6 tons pr. hektar. 
 

LAND: 
Chile 

 

OMRÅDE: 
Casablanca Valley 

 
DRUER: 
Sauvignon Blanc (100%) 

 

ÅRGANG: 
2009 

 

ALKOHOL: 
13,5% 

 
VINIFIKATION: 
Druerne afstammes, 

presses og afkøles. 30% 

af druesaften har kontakt 

med drueskallen ved 5ºC 

i 6 timer. Saften gæres 

ved 15ºC. Vinen forbliver 

i gæringsfadet efter gæ-

ringen, hvorved den be-

holder kontakten med 

bærmen (gærbundfaldet) 

i 2 måneder (metoden 

kaldes på fransk Sur Lie), 

hvilket øger smagen og 

kompleksiteten af vinen 

 
LAGRINGSPOTENTIALE: 
2-3 år 

 

SERVERINGSFORSLAG: 
Skaldyr, fisk og lette ret-

ter fx tilsat krydderurter 

VARENUMMER: 
5123232 
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