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Äntligen släpper Cullen nya årgångar
Under maj landar en kvartett på hyllorna från prisbelönta Cullen. Vanya Cullen anses vara en
föregångare inom biodynamisk vinodling i Margaret River. Med sina energirika, vibrerande
och topprankade viner har Cullen placerat sig på toppen bland biodynamiska producenter.

”Winemaker of the year”, pionjär, miljöaktivist, vinkonstnär och dotter till Diana och Kevin Cullen. Att
beskriva Vanya Cullen med några få ord är en utmaning. Hon tog över från sina föräldrar som
chefsvinmakare 1989 och även om de redan från start varit extremt restriktiva med kemisk påverkan
i vingårdarna var det Vanya som tog steget till ekologisk certifiering 1998 och därefter biodynamisk
certifiering 2004. Cullen arbetar aktivt för att reducera koldioxidutsläpp med hjälp av sol- och
vindkraft för all strömförsörjning samt investeringar i skogsmark. De är numera inte enbart
koldioxidneutrala utan har ett minusutsläpp.
Vanya Cullen överlåter ingenting åt slumpen när det gäller hållbarhet. Inte nog med att Cullen Wines
arbetar med sina egna koldioxidutsläpp och dessutom tar ansvar för andra genom sina minusutsläpp.
De ställer även krav på oss importörer som distribuerar vinerna runt om i världen. För att få
representera Cullen Wines i Sverige har Provinum genomgått en ekologisk certifiering genom KIWA.
Cullen var en av de första vinproducenterna att etablera sig i Margaret River under 1960-talet. De
upptäckte att klimatet och jordmånen hemma på gården i Margaret River gav liknande
förutsättningar i Medoc, Bordeaux, med sina granit-, grus- och sandjordar. Strax därefter planterade
paret sin första hektar vinrankor och lyckades genom entusiasm, energi och passion producera viner
som snabbt kom att hyllas. Cullens filosofi där de värnar om miljö, den minutiösa hanteringen av
vingårdar och druvor i kombination med passion och innovation har skapat makalösa viner som
hyllas världen över. Följande fyra viner kommer att lanseras under maj med start 5 maj.
2017 Mangan Vineyards Sauvignon Blanc/Semillon, 480 flaskor, 249 kr, artikelnummer 93003
2018 Amber, 360 flaskor, 259 kr, artikelnummer 93004
2018 Kevin John Chardonnay, 96 flaskor, 679 kr, artikelnummer 95626
2017 Diana Madeleine Cabernet Sauvignon, 180 flaskor, 699 kr, artikelnummer 92975

För mer information kontakta Clara Grabe, clara@provinum.se, 0762211278

