Tatomer Santa Barbara Pinot Noir
Rødvin / California / California

Produsent: Tatomer Wines
Årgang: 2019
Land: California, USA
Distrikt: California
Område: Santa Barbara County
Drue: Pinot Noir

Veil. pris horeca: 303,92 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 379.9,EDP nr. : 9069639
SAP nr. : 9069639
Vinmonopol nr. : 13320601

Innhold:
Syre:6,5
Sukker:0,8
Alkohol:14

Om produsenten
Graham Tatomer begynte å arbeide med vin allerede som 16-åring. Han arbeidet rundt
omkring i California og interessen for vinmaking vokste raskt. Han arbeidet med
forskjellige vinprodusenter, druer og vinmarker, men fant seg selv trukket spesielt til de
kjøligste vinmarkene og druene med høy syre. I 2003 dro Graham til Østerrike for å lære
å lage topp kvalitets riesling. Han var heldig nok til å ﬁnne en plass hos Weingut Knoll og
etter kort tid lærte han ikke bare å lage Riesling, men han fant også sin andre familie.
Det som i utgangspunktet var planlagt som en 10 ukers tur endte opp som et helt år.
I 2008 valgte Graham å etablere Tatomer Wines. I starten lånte Graham plass hos en
god venn og produserte kun 400 kasser vin. Over årene har Graham klart å kjøpe opp
egne vinmarker og i dag produserer han rundt 4000 kasser vin. Intensjonen til Graham
er å bruke kunnskapen han tilegnet seg i Østerrike til å lage knusk-tørre riesling i
California i motsetning til mange av de halv-tørre eksemplene i markedet i dag.
Det er ikke kun Riesling som Tatomer Wines har utmerket seg for, men også Gruner
Veltliner. Blant de mange vinmarkene Graham arbeider med anser han seg mest heldig
som får arbeide med en av de eldste Riesling-vinmarkene i California i dag – Lafond
Vineyard i Sta Rita Hills.

Vinifikasjon
Naturlig fermentering. 1/3 hele klaser og resten avstilket. Lagret på franske fat hvorav
15% er nye. Tappet uﬁnert og uﬁltrert.

Smaksbeskrivelse
Konsentrert og balansert vin med røde frukter, ﬁol og bringebær.

Passer til
Lyst kjøtt, Småvilt og fugl, Svinekjøtt
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