KAIKEN ESTATE MALBEC 2018
Art. nr KA0101
Pris 112,33 kr exkl. moms
Storlek 750 ml
Producent Kaiken
Ursprung Mendoza, Argentina
Varukategori Vin

Förslutning Naturkork
Druvor Malbec 100%
Alkoholhalt 13,5%
Sortiment Restaurang

Karaktär Fruktdrivet vin med tydliga toner av mörka plommon, björnbär och viol, med uppbackning
av kryddighet och kakao från ekfaten.
Tillverkning Druvorna sorterades för hand innan de avstjälkades och genomgick en kallmaceration
på cirka 7 dagar. Alkoholjäsningen ägde rum i rostfria ståltankar vid en temperatur på 28 grader.
Lagring Vinet lagrades cirka 10 månader i använda franska ekfat om 225 liter innan slutlig
buteljering.
Passar till Köttbullar och potatismos.

Om producenten
Kaiken är namnet på den vilda gås från Patagonien som flyger över Anderna mellan Chile och
Argentina. I likhet med denna fågel pendlade Aurelio Montes mellan länderna under flera år innan
han år 2 000 hittade en plats att starta sitt första vineri utanför Chile i Argentinska Mendoza vid
Andernas fötter. Idag har Kaiken expanderat utanför Mendoza och har även vingårdar i Salta som de
anser är den främsta växtplatsen för Torrontes. Det är dock i Mendoza huvuddelen av vingårdarna
ligger och på tre olika plaster inom vinregionen. 28,5 hektar av Kaikens vingårdar ligger belägna i
Vistalba i Lujan de Cuyo.
Den största vingården ligger i Lujon de Cuyo, i underdistriktet Agrelo. Här har Kaiken hela 70 hektar
belägna 950 meter över havet och dessa är planterade med Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah,
Bonarda och Petit Verdot. Den sista vingården i Mendoza ligger i högt belägna Uco Valley och
underdistriktet Vista Flores 1 250 meter över havet.
Ambitionen är att producera högkvalitativa druvor från miljövänliga vingårdar. Varken syntetiska
svampgifter eller ogräsgift används, utan stället använder man sig av de klassiska biodynamiska preparaten och jobbar hårt med att uppmuntra
den naturliga faunan i vingården.
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