Marjaisa & Raikas

Leyda Single Vineyard Las
Brisas Pinot Noir
Kypsän marjainen, elegantti ja keskitäyteläinen Viini-lehden Vuoden
punaviini 2018.

TU OK SU
Hedelmäinen, paahteinen ja runsas tuoksu, jossa mm. kirsikkaa ja
kuivattuja hedelmiä.
MAK U
Maku on keskitäyteläinen, kypsän marjaisa, savuinen, hyvähappoinen ja
mausteinen.
MEN ESTY S & MAIN E
Vuoden punaviini 2018. - Vi i n i le h t i
5 tähteä, "Kypsän marjainen, lähes hillomainen tiivis tuoksu on
punasävytteinen, muistuttaen kirsikoita, mansikoita ja vadelmia.
Keskitäyteläinen maku seuraa aromeiltaan tuoksua. Viini on maultaankin
tiivis ja intensiivinen. Siinä on notkea ja suunmyötäinen suutuntuma.
Kokonaisuus on nuorekas, mutta silti monivivahteinen ja lempeiden
hedelmähappojen ansiosta myös eloisa. Jälkivaikutelma on pitkä ja
tyylikäs." - Vi i n i s t ä vi i n i i n 2018
5 tähteä, "Kokonaisuus on herkullisen hedelmäinen ja nostaa veden
kielelle. Pitkään suussa viipyvä jälkivaikutelma on intensiivinen." Vi i n i s t ä vi i n i i n 2017
One of the TOP 50 World Wine Brands 2013-2014-2015-2016 - Dri n ks
In t e rn at i on al
One of the TOP 10 Chilean producers - De can t e r 2013
Viña Leyda's winemaker Viviana Navarrete among 10 leading women in
the wine industry. - W i n e E n t h u s i as t 3 / 2018
TAR IN A
Leydan laaksosta kotoisin olevat Leyda-viinit ovat suosittuja chileläisiä
viileän ilmaston viinejä. Las Brisas Pinot Noirin rypäleet tulevat 17
hehtaarin kokoiselta Las Brisas -nimiseltä tarhalta. Las Brisas tarkoittaa
merituulia. Vain 12 kilometrin päässä merestä sijaitsevan tarhan ilmaston
on viileä ja se tuottaa rypäleitä, joissa aromikkuus ja hapokkuus säilyvät
kasvukauden aikana hyvin. Viini on käynyt terästankeissa ja sitä on
kypsytetty ranskalaisessa tammessa 10 kuukautta.
TU OTTAJ A
Vuonna 1997 perustettu Viña Leyda -viinitalo
toimii Chilessä Leydan laaksossa. Laakso on
tunnettu siitä, että siellä on maan
viininviljelysalueista kaikkein alhaisin
maksimilämpötila, ja myös lämpötilojen
vaihtelu eri vuodenaikojen välillä on pieni.
Alueella sataa vain vähän, ja Humboldtin
merivirta puskee viileää ilmaa laaksoon, joka
sijaitsee hyvin lähellä Tyynen valtameren

Hinta Alkossa

16,78 €

Maa

Chile

Tuotetyyppi

Punaviinit

Makeus/täyteläisyys

Keskitäyteläinen

Rypäleet

Pinot Noir

Sokeripitoisuus

1.50 g/litra

Alkoholipitoisuus

13.50 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Kierrekorkki

Tuottaja

Leyda

Alue / luokitus

D.O. Leyda Valley

Altian tuotenumero

1023038

Alkon tuotenumero

475537

rannikkoa. Palkitun viinitalon
erityisosaamista ovat tarkasti määriteltyjen palstojen käyttäminen sekä
rajattujen viinierien tuottaminen.

