
Viognier-provning 2017-04-21

Nr Vindistrikt Art nr Namn Pris Årg Alk. Sötma Fyll Syra Färg

1 Australien, South Australia 6466 Yalumba Organic Viognier, 

Yalumba

100 2015 14 1,6 gr/l 6 5,9 gr/l Ljusgul

2 USA, Kalifornien 6290 McManis Viognier, McManis 

Family Vineyards

100 2015 13.5 4 gr/l 6 5,9 gr/l Ljusgul

3 Grekland, Makedonien , Naoussa , Epanomi 84931 Viognier Domaine Gerovassiliou 214 2016 13,5 1,6 g/l 6 6,4 gr/l Gyllengul

4 Frankrike, Côtes du Rhône , Condrieu 92096 Condrieu, E. Guigal 376 2014 14 < 3gr/l 6 6 gr/l Ljusgul

Mat Chile, Rapel , Colchagua 6289 Viognier La Playa, Top Wine S A 80 2016 13,5 2 gr/l 5 6 gr/l Gyllengul

Vinifiering Doft och Smak

1 Lera, organisk produktion. Skörd 12 ton/ha, 12 & 26 feb. 

2015. Vinet är kalljäst med skalen samt avslutande 

jäsningen och lagring på ståltank.

2 Lera, skörd 11 sept. 2015. Vinet är kalljäst med skalen i ca 

8 dagar för att sedan avsluta jäsningen i ståltank. Därefter 

lagrad på ståltank. Buteljerad mars 2016.

3 Vingården 60-100m ö h. Sandjord med skal. Vinstockar ca 

25 år. Skörd i mitten av augusti, 45-50 hl/ha. Kalljäst med 

skalen, följt av fatjäsning i nya franska ekfat. Slutligen 

mognar vinet på bottensatsen för att öka rika krämighet. 

4 Sand, granit, Handplockade druvor, 3,5 ton/ha, 

kallpressning och kylstabilisering vid låg temperatur, 

jäsning på nya Allier ekfat (1/3) och ståltank (2/3). Lagring 

på nya fat med malolaktiskt jäsning och därefter på flaska.

Mat Vinet är kalljäst och kylstabiliserat med en avslutande 

jäsningen under 20 dagar i ståltank. Därefter lagrad på 

ståltank.

Doft: Kraftig doft av blommor (violer) och gula frukter såsom aprikos, persika och citron.

Smak: Frisk och rund smak med fantastiskt minaralitet, toner av mogen persika, kaprifol och aprikos.

Doft: persika och andra exotiska frukter tillsammans med peppar, apelsin, jasmin, örter och citron.

Smak: Med en fyllig, balanserad, silkeslen och något kryddig fatkaraktär finns toner av gula frukter, ek och 

ett balanserat och friskt avslut. 

Doft: Mycket fruktig doft med inslag av nätmelon, aprikos, vita blommor, gula päron och honung.                                                                                                                                                                             

Smak : Mycket fruktig smak med inslag av gula päron, mango, örter, ananas, citrusskal och vanilj.

Doft: Mycket fruktig doft med inslag av mango, persika, ananas, kryddor och kaprifol.

Smak: Mycket fruktig smak med inslag av melon, persika, ananas, kryddor och kaprifol.

Doft: Mycket fruktig doft med inslag av aprikos, galiamelon, äppelblommor och päron.                                                                                                                                                        

Smak:  Mycket fruktig smak med inslag av aprikos, galiamelon, äppelblommor och citrus.


