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Laatuviinien
maahantuoja

PIPERS BROOK VINEYARD, TASMANIA, AUSTRALIA

Rypälelajikkeet

Pinot Noir

Alkoholi

13,5 %

Kuvaus

Tasapainoinen Pinot Noir -viini Australian viileältä
kolkalta. Erinomainen yhdistelmä modernin
runsashedelmäistä ja klassista ranskalaista tyyliä.
Viinistä osa on kypsynyt kahdeksan kuukautta
ranskalaisissa tammitynnyreissä.

Luonnehdinta

Ihanassa tuoksussa on kaikki tyypillisen Pinot Noirin
vivahteet: karpaloa ja muita punaisia marjoja ja
orvokkia. Tuoksussa ja maussa erottuu myös hieman
tummempaa ja kypsempää marjaisuutta, kuten
karhunvatukkaa. Kevyt tammitus tuo makuun hienon
mausteisen vivahteen, peittämättä marjaisia aromeita.

Ruokasuositus

Ankanrinnalle täsmäviini! Sopii erittäin hyvin myös
muille linturuuille kaikelle kevyemmälle lihalle tai
vaikkapa hyville makkaroille. Kokeile myös
munakoisovuoalle ja grillatuille vihanneksille.

Viinialue

Viileän ilmaston viini Tasmanian koillisosasta.

Pullokoko

0,75 l

Laatikkokoko

6 kpl/laatikko

Hinta Alkossa

18,98 € ALV. 24%

15,31 € ALV. 0%

Saatavilla Alkosta tuotenumerolla 418347

Pipers Brook Vineyard
TASMANIA, AUSTRALIA
Tohtori Andrew Pirien vuonna 1974 perustama Pipers Brook V
Vine
ineyard
yard on Tasmanian merkittävin
viinitalo. Pipers Brook oli saaren ensimmäinen kaupallisen mittakaavan omaava tuottaja ja nykyään se
tuottaa noin kolmasosan koko Tasmanian viinintuotannosta. Pipers Brookin alkutaival oli
mielenkiintoinen, sillä kyseessä oli myös samalla tohtori Andrew Pirien väitöskirjan tutkimuskohde.
Pirie halusi todistaa, että Pohjois-Tasmania on erinomainen alue huippuviinien tuottamiseen.
Piper Brook Vineyardin omistuksessa on kahdeksan tarhaa yhteispinta-alaltaan noin 230 hehtaaria.
Tarhat sijaitsevat Tamar-joen ja Pipers Brook -joen laaksoissa Pohjois-Tasmaniassa, Launcestonin
kaupungin pohjoispuolella. Pohjois-Tasmanian tarhat sijaitsevat 41. leveysasteella. Vastaava sijainti
pohjoisella pallonpuoliskolla on viinialueilla kuten Pohjois-Kalifornialla, Etelä-Ranskalla sekä PohjoisItalialla. Eteläisellä pallonpuoliskolla Uuden Seelannin Marlborough sijaitsee vastaavalla leveysasteella.
Pohjois-Tasmanian ilmasto on manner-Australiaan verrattuna viileä tuottaen hyvin raikkaita ja
aromikkaita rypäleitä. Pipers Brookin tarhoissa viljellään kymmentä eri lajiketta. Ilmastoltaan
viileimmissä tarhoissa viljellään aikaisin kypsyviä lajikkeita, kuten chardonnay, pinot noir, pinot gris,
gewürztraminer, riesling, sauvignon blanc ja merlot. Tamar-joen lämpimämmissä tarhoissa viljelään
myöhemmin kypsyviä lajikkeita, kuten semillon, cabernet sauvignon ja cabernet franc.
Nykyään Pipers Brook Vineyardin omistaja on belgialainen monialayritys Kreglinger. Kreglingerin
johdolla Pipers Brook Vineyard on investoinut viinitarhoihin ja viinivalmistamoon myös MannerAustraliassa. Talo viljelee Etelä-Australian Limestone Coast-alueella lajikkeita kuten Shiraz ja Cabernet
Sauvignon, joiden kypsyminen on epävarmaa Tasmanian viileässä ilmastossa.
Ninth Island on Pipers Brookin tuottama edullisempi viinisarja, jonka viinit ovat hedelmäisiä ja
aromikkaita vailla tammitynnyrien vaikutusta. Nämä viinit ovat parhaimmillaan tuoreina ja raikkaina.
Nimensä Ninth Island-viinisarja on saanut Pohjois-Tasmanian rannikon edustalla olevasta saaresta.
Aikoinaan Tasmanian edustan saaren olivat merenkulkijoiden numeroimia ja kyseinen saari oli
yhdeksäs Australian mantereelta laskettuna. KREGLINGER on Pipers Brookin tuottama kuohuviini,
jonka laatua viiniasiantuntijat vertaavat usein vuosikerta-Samppanjaan.

