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(G)ASTRONOMISK FYRKLÖVER!
- FYRA NYA VINER FRÅN DE BANBRYTANDE PIONJÄRERNA I MARGARET RIVER!
Det är svårt att inte nämna ordet pionjär eller topprankade när man nämner Cullen Wines. De är föregångare
i Margaret River med att arbeta biodynamiskt och har genom energi, passion och innovation skapat viner
som hyllas världen över. I höstas lanserades vinet MOSH – Moon Opposite Saturn Harvest i Sverige, ett namn
som säger allt om vinhusets fokus. Det följs nu upp med inte mindre än fyra viner den 26 april! Ett bevis på
att Cullenvinerna faller oss i smaken, både för sin filosofi och smakprofil.
Det är idag grundarnas dotter Vanya som driver vinhuset som VD och vinmakare. Vanya, som sedan barnsben
varit involverad i verksamheten, anses idag vara en av världens främsta kvinnliga vinmakare. Vanya har bland
annat utsetts till ”Woman of the year” av The Drinks Business och är med i The Australian Business Women´s
Hall of Fame.
Vingårdarna hanteras idag uteslutande enligt biodynamiska metoder. Cullens filosofi där de värnar om miljön,
den minutiösa hanteringen av vingård och druvor i kombination med passion och innovation känns när man
provar vinerna.
Deras minutiösa arbete i vingården, endast naturlig jäst, inga tillsatser och minimal eller ingen klarning och
filtrering, skapar viner med stor energi, komplexitet och integritet. Vi är oerhört stolta över att representera
dem i Sverige” säger Elisabeth Engelsen Ellqvist, VD på Provinum.
Vinerna som lanseras den 26 april är; Cullen Sauvignon Blanc Semillon 2016, Amber 2017 (bärnstensfärgad
100% Sauvignon Blanc), Red Moon 2017 och det banbrytande toppvinet Kevin John Chardonnay 2017. Just
Kevin John 2017 har Cullen alldeles nyligen släppt till försäljning, Decanter har hunnit prova det och gett vinet
95 poäng med kommentaren att vinet med största sannolikhet kommer få högre poäng längre fram.
2017 var en riktigt bra årgång för Cullen Wines. Det var en klassisk, regnig vinter som följdes av en något
svalare än normalt vår och sommar, vilket var gynnsamt för vinrankorna. Frukten fick mogna långsamt och
ackumulera smak och resultatet är viner som är naturligt balanserade med en välkomponerad syra.
Information om de fyra vinerna som släpps 26 april finns på nästa sida.

För mer information, kontakta:
Elisabeth Engelsen Ellqvist
eee@provinum.se
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Cullen Sauvignon Blanc Semillon 2016

Cullen Amber 2017

480 flaskor
Artnr: 90466

360 flaskor
Artnr: 92289

Pris 249 kr
Alkhalt 13%

Pris 259 kr
Alkhalt 12,3%

En klassisk blend av 76% Sauvignon
Blanc och 24% Semillon

100% Sauvignon Blanc

En årgång som gav eleganta viner som
visar upp ren och vacker frukt. 60% av
vinet har lagrats under 9 månader på
franska ekfat varav 70% var nya.
Druvorna handplockades vid optimal
mognad i mitten av februari.

Ett vin gjort med mycket handpåläggning och
kärlek. Druvorna fick delvis jäsa innan de
pressades och de har haft skalkontakt
mellan 7-18 dagar. Vissa druvor har fått jäsa
i öppna kar medan andra i stängda tankar
och till viss del också i amfora. Vinet har
lagrats på ekfat 2 månader varav 25% av
faten var nya.
Druvorna handplockades mellan 7-23 mars.

Doften är stor med toner av citrus,
kryddor, viss tropisk frukt, en fin
cederton och nyklippt gräs. Vinet har en
komplex smak med en otroligt fin frukt
av citrus och stenfruktstoner samt
behaglig brödighet.

Som namnet antyder är vinet härligt
bärnstensfärgat. Doften är komplex och
djup av apelsinskal, kola, mandlar och
honung. Koncentrerad smak bra fin textur
och härlig längd. Toner av apelsin, toffee
och lätt angenäm sälta i avslutet. Detta
välgjorda vin kan lagras upp till tio år.

Cullen Red Moon 2017

Kevin John 2017

360 flaskor
Artnr: 95672

120 flaskor
Artnr: 90223

Pris 239 kr
Alkhalt 12%

Blodmåne infaller vid total
månförmörkelse när solljuset filtreras
genom jordens atmosfär och fläckar
månen i rött ljus. Under skörden 2017
inträffade en penumbral
månförmörkelse.

Kevin John 2017 är verkligen ett superbt
vin med härlig energi, komplexitet,
elegans och precision.
Hela klasar pressades och jäste med
vildjäst i olika kärl; små ekfat, amfora och
keramikägg. Vinet genomgick malolaktisk
jäsning innan lagring fem månader på
franska ekfat (både puncheon och
barriquer) varav 30% var ny ek.
Skördeuttaget var lågt (3,2 ton/hektar).

Blenden består av Malbec, Petit
Verdot och Merlot från vingården
Mangan. Druvorna pressas i en basket
press och jäser naturligt utan tillsatt
jäst. Vinet har legat 9 månader på
franska ekfat varav 10% nya.

I doften finner vi toner av päron, vita
blommor och citrus vilka lyfts upp av
ekfatslagringen utan att denna tar över.

Ett rikt och intensivt med doft av
plommon, körsbär samt florala inslag.
Vinet är medelfylligt med smak av
mörka bär såsom körsbär och blåbär.
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Pris 669 kr
Alkhalt 13,5%

Vinet är elegant och komplext med smak
av Anjou päron, vita nektariner och
mandlar. En underbar balans i syra och
struktur med lång eftersmak.
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