2016 Catena Zapata Chardonnay Adrianna White Bones
Catena
Catena-drømmen
"My father's dream was to make Argentine wines that could stand with the best of
the world." - Laura Catena. Lad os bare afsløre med det samme - drømmen ER
gået i opfyldelse. Adskillige store blindsmagninger blandt professionelle, samt
tårnhøje ratings bekræfter at Catenas vine snildt kan måle sig med nogle af
verdens største, dyreste og fineste vine.
Den første drøm om en vingård
Historien om Catenavingården tager sin begyndelse i Italien i 1898, hvor en ung
mand på kun 18 år havde en drøm - han ville dyrke vin og have sin egen vingård.
Ikke i Italien - men i Argentina, hvor livet skulle være fuld af muligheder. Derfor
emigrerede han ligesom mange andre af sine landsmænd. Den unge mand var
Nicola Catena og stammede oprindeligt fra den italienske Marche region, hvor
han var opvokset sammen med 4 andre søskende på familiens lille vingård.
Allerede få år efter fik den unge Nicola sin drøm opfyldt - i 1902 plantede han sin
første Malbec vinmark.
Catena Zapata Chardonnay White Bones
Druerne til denne prestige chardonnay høstes på en lille parcel i den enestående
velplacerede mark "Adrianna", som ligger i knap 1500 meters højde i Tupungato
regionen. Druerne fra Adrianna vinmarken har en karakter og mineralitet, der er
helt unik for Mendoza. Resultatet er en vin i verdensklasse. White Bones
hentyder til at druerne fra denne parcel i Adrianna vinmarken gror på et terroir
(undergrund) som består af en sandet overflade med kalksten og limsten og en
hel del fossilrester nedenunder, hvilket giver vinen en hel enestående mineralitet,
som leder som leder tankerne hen på berømte, hvide Bourgognevine.
Vinenfremstår let gylden i glasset. Duften er enormt intens og rummer noter af
citrus og hvide blomster. Smagen er rig og koncentreret, meget elegant med flot
moden frugt hvor syren ligger lige under overfladen. Eftersmagen er lang og
vedvarende og afsluttes med en kalkholdig mineralitet.
Druesorter: 100% Chardonnay
Anbefalet til: Kraftige fisketyper, fjerkræ, svinekød, patéer.
Fadlagring: 12 mdr på 100% franske egetræsfade, heraf 50% nye
Decanter: 98 point
Jamessuckling.com: Nr. 10 on top 100 Andean Wines 2018
Jamessuckling.com: #65 på Top 100 i 2018
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