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Storslam för Exton Park
Exton Park tog storslam och vann båda TSV-listningarna när Systembolaget frågade efter engelskt
mousserande. På fredag är det dags för lansering nummer ett- Exton Brut Reserve.
Kvalitetsutveckling och ranking går hand i hand för engelska mousserande viner. Under senare år har
uppmärksamheten ökat, med all rätt. Det är hög kvalitet som levereras från kalkjordarna i södra England. För Malcolm
Isaac på Exton Park är målet utstakat ”Jag ska producera Englands bästa mousserande viner”. Södra Englands klimat
och terroir påminner om den i Champagne med en kritrik jordmån och svala temperaturer. Exton Park har planterat
de klassiska druvorna Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier för att visa att även England har de bästa
förutsättningarna att leverera mousserande vin i världsklass. Vingården Exton Park är 22 hektar och planterades 2003 i
South Downs nationalpark i södra England precis norr om Isle of Wight.
Med sin eleganta, mineraliga och friska karaktär med inslag av äpplen och citrus är det en perfekt aperitif och tack
vara den något krämiga texturen och ett lätt kryddigt avslut fungerar den även fint ihop med lätta fiskrätter eller till
och med en frisk och bärig dessert. Exton Park Brut Reserve har den klassiska kompositionen av 60 % Pinot Noir och
40 % Chardonnay som får jäsa på ståltank för att sedan vila i minst tre år på jästfällningen innan det släpps. Aktuell
basårgång är 2013 med en del reservvin från 2011.
Malcolm Isaacs höga ambition går inte att ta miste på. Fokus i alla led har gett de rätta förutsättningarna. Majoriteten
av vinrankorna växer i syd/sydöstliga sluttningar vilket gör att druvorna får chans till optimal mognad i det annars svala
klimatet. Ett minutiöst arbete sker i vingården för att säkerställa kvaliteten på druvorna där allt arbete sker för hand. I
det moderna vineriet styr vinmakaren Corinne Seely arbetet minutiöst. Hon är extremt noggrann och ingen detalj är
för obetydlig för att undgå hennes vakande öga. Vinifieringen sker varsamt och traditionellt. Det här är ett vin att
räkna med, både idag och i framtiden.
>>Silver Medal Decanter World Wines Awards 2018<<
>>Silver Medal International Wine Challenge 2018<<
3378 flaskor Exton Park Brut Reserve släpps 6 december på Systembolaget
Pris: 359 kr
Artikelnummer: 95085-01
Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 11,5 %
För mer information, kontakta: A B
Elisabeth Engelsen Ellqvist
eee@provinum.se
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