Exklusiv Pinot-lansering från Prophet's Rock 2022
För över 20 år sedan satte Prophet’s Rock ett mål: att bevisa att Central Otago kan producera några av de
finaste vinerna i världen. I januari 2022 lanseras två pinot noir-viner från Prophet's Rock som verkligen
visar Central Otagos stora potenial.
2020 Rocky Point Pinot noir tillverkas av handskördade druvor från två vingårdar i Bendigo och Pisa. Den
huvudsakliga källan är Rocky Point Vineyard i Bendigo. Jordmånen i vingårdarna består främst av en
blandning av krita och lera. I vineriet krossas och vinifieras druvorna i öppna tankar samt lagras därefter 10
månader på franska ekfat varav 15% nya. Vinet bjuder på elegans och samtidigt en vacker solmogen frukt
och finstämd mineralitet.
2018 Cuvée Aux Antipodes Pinot noir kommer exklusivt från en liten del av Home vineyard i Benedigo. Vinet
är ett samarbete mellan Paul Pujol och den franska vinmakaren François Millet från Chambolle-Musigny,
tidigare vinmakare på Comte George de Vogüé i 35 år. I vineriet avstjälkas druvorna och vinifieras före
lagring på franska ekfat i 17 månader varav en tredjedel är nya. Resultatet är ett elegant och aromatiskt vin
med inslag av färsk körsbärsfrukt med precision och djup mineralitet.
När Prophet's Rock grundades 1999 letade de efter de allra mest unika lägena i Central Otago, en av
världens sydligaste vinregioner. Vinmakare Paul Pujol är inspirerad av de klassiska franska vinregionerna.
Efter att han var med och arbetade under skörden hos Domaine Comte Georges de Vogüé i Chambolle
förändrades hans sätt att se på vinets väg från druva till flaska. Han insåg att det svåraste för en vinmakare
är att stå bredvid, utan att ingripa och enbart låta vinifieringen ske på egen hand. Vinerna karaktäriseras av
en oerhörd finess och elegans med tydlig terroirkänsla skriden ur vingårdarna i Central Otago.

LANSERAS 20 JANUARI
2018 CUVÉE AUX ANTIPODES PINOT NOIR
NR 94258, 899 KR.
48 FLASKOR

LANSERAS 21 JANUARI
2020 ROCKY POINT PINOT NOIR
NR 94230, 299 KR.
600 FLASKOR

