DON AMERIGO SYRAH GRAN RESERVA
Art. nr: 4662
Pris: 119 kr
Storlek: 750 ml
Varukategori: Röda viner
Sortiment: Systembolagets fasta
Land: Chile
Årgång: 2017
Producent: Viña Mayu
Druvor: Syrah
Recensioner: Magnus Waern, Allt om MatSofia Ander, nya wermlands tidningenAnn
SvenssonSune Liljevall, mittmedia
Karaktär: Vinet har en mörk och tät färg, en medelstor och intensivt fruktig doft i mörk
och kryddig druvtypisk stil, med fina toner av björnbär och svarta körsbär med nyanser
av lagerblad, färska örter och svart- och vitpeppar och med en snyggt integrerad
mockaton av ekfaten. Smaken är medelfyllig, rikt fruktig och även den lätt kryddig med
tydliga men väl mogna tanniner, en god syra och en kvardröjande elegant eftersmak.
Tillverkning: Druvorna vinifierades vid låg temperatur för att behålla dess exceptionella
smak och doft.
Lagring: Vinet har lagrats på fat i 6 månader.
Alkoholhalt: 14,5% Totalsyra: 5,1 g/l Restsocker: 2,5 g/l

Om producenten
VIÑ A M A YU
Viña Mayu ligger i det allra nordligaste vindistriktet i Chile, Elqui Valley.
Bakom företaget står en italiensk vinmakare vid namn Giorgio Flessati från Concilio, ett
företag med omfattande verksamhet i Trentino men också på Sicilien.
Flessatis verksamhet i Chile har sin grund i att hans kusin, Aldo Olivier Gramila, som barn följde med sin familj när de utvandrade från Trento i Italien
till Coquimbo i Chile. Familjen odlade frukt men också druvor till det chilenska nationaldestillatet pisco. De båda kusinerna hade genom alla år kontakt
med varandra och vävde planer på att göra kvalitetsviner tillsammans. För några år sedan kom chansen: ett stort dammbygge skulle genomföras och
Gramilas ägor skulle läggas under vatten. Kusinerna beslöt sig då för att anlägga nya vingårdar nedanför dammen och där även bygga ett vineri.
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