Exton Park går från klarhet till klarhet
Viner från England får mer och mer uppmärksamhet för varje år och det är otroligt häftigt att följa
utvecklingen rent kvalitetsmässigt i takt med att vinrankorna växer sig allt djupare i den karga
jorden brittiska jorden.
Den som inte trodde på att britterna kan göra exceptionella viner hade fel. Det kanske lät som en galen idé när några
entusiaster började odla druvor i regniga södra England på 1950-talet men dessa pionjärer visade sig få rätt. Den
kalk- och kritrika jorden är idealisk för vinodling och det svala klimatet har visat sig passa utmärkt för produktion av
mousserande vin. Exton Park odlar främst druvorna Pinot Noir och Chardonnay men experimenterar även med fler
druvsorter.
Exton Park är en av få producenter i England som uteslutande använder egna druvor, en så kallad ”grape-to-bottle”
producent. I den 24 hektar stora vingården ansvarar Fred Langdale som tidigare arbetat både i Sydafrika och på Nya
Zeeland. Han uttrycker en fascination för hur en enda vingård kan ha så många olika uttryck, lägen och terroir.
Alla olika druvor och lägen i vingården vinifieras separat och utgör en palett av viner som chefsvinmakare Corinne
Seely sen kan blanda för att skapa just Exton Parks unika signatur. Exton Park presenterar hur många olika
reservviner som använts. RB28 står för 28 olika reservviner på Pinot Noir som blandats för denna cuvée. Vinet består
av årgångar tillbaka till år 2012 och har lagrats fyra år på jästfällningen innan degorgering. Resultatet har krispig och
komplex karaktär med inslag av mandel, fikon, gröna äpplen och mogna rabarber med en mjuk och fin mousse och
ett lång, krämigt avslut av mineralitet och klementin.
Hållbarhet är ett ledord för Exton Park som löpande arbetar med pågående projekt och även introducerar nya. Får
och bin har fått flytta in i vingårdarna. Fåren betar och förser marken med naturlig gödsel och bin hjälper till att
bevara det naturliga ekosystemet i vingården som består av örter, blommor, gräs och korn som bidrar till en
välmående jord.
Exton Park omnämns i Alf Tumbles senaste bok Vin
med ny adress där han även rekommenderar just
deras Blanc de Noirs i sitt kapitel om England.

EXTON PARK BLANC DE NOIRS
ART NR 95524
379 KR
1800 FLASKOR LANSERAS 25 MARS

