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2016

Beskrivning
Robert Mondavi Winery Cabernet Sauvignon Reserve 2016 har en mycket stor,
komplex och nyanserad doft med inslag av svarta vinbär, björnbär, torkade örter,
ceder, vanilj och en fläkt av tobak. Smaken är mycket intensiv och kraftfull men med
behagliga och mogna tanniner. Vinet är packat av mörka frukter, torkade örter,
kryddnejlika, fat, tobak och rostade mandlar där nyansrikedomen och smaklängden
gör en mer än entusiastisk.

Rekommendation
Ett vin som bör mötas med en kraftfull och välanrättad kötträtt. Varför inte en
renkalvfilé med potatis och parmesanbakelse, stekt svart trumpetsvamp samt en
mustig rödvinssky som smaksatts med några färska svarta vinbär.

Produktion

Produkttyp: Rött vin Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 14,5 %
Druva:
Cabernet Sauvignon 92%
Cabernet Franc 6% Petit Verdot 2%
Producent/varumärke:
Robert Mondavi Winery
Förpackning: Flaska 750 ml
Förslutning: Kork
Sockerhalt: 0,05 gram/liter
Låg sockerhalt

De utvalda druvorna kommer till 100% från vingården To Kalon som ligger i Oakville i
anslutning till egendomen och skördades mellan den 9 och 11 oktober och kvaliteten
för årgång 2016 är exceptionellt hög. Druvorna genomgår tre strikta urvalsprocesser
först på stocken, sedan selekteras de bästa klasarna och efter avstjälkningen de
bästa bären. Kallmacerering, jäsning och ytterligare skalkontakt genomförs i tankar av
fransk ek. Totalt har vinet en skalkontakt under 35 dagar. Vinet överförs sedan till
100% nya fat av fransk ek för den malolaktiska jäsningen samt lagring under 20
månader. Efter en selektion och blandning av de bästa faten buteljerades vinet under
augusti 2017.

Kul att veta
1966 Grundades Robert Mondavi Winery i Napa Valley, Kalifornien. Familjen Mondavi
är en av de mest betydelsefulla och inflytelserika familjerna i vinindustrin, inte bara i
Kalifornien utan i hela världen. Mondavis mest berömda viner görs i Napa Valley, där
ibland serien Robert Mondavi Private Selection. Druvorna till kvalitesvinerna i Napa
Valley tas från egna vingårdarna i området. Mondavi är mån om ett bra arbete i
vingården och odlingsplatsen har stor betydelse för vinmakningen. Man äger idag
stora delar av den historiska 220 hektar stora vingården To Kalon Vineyard i Oakville
och den 160 hektar stora Wappo Hill Vineyard i Stags Leap. En av vinvärldens stora
personligheter Robert Mondavi avled den 16 maj 2008 vid 94 års ålder.
Robert Mondavi winery är definitivt i framkant vad det gäller miljöarbete och hållbar
odling. Man grundade 1995 tillsammans med Napa County Resource Conservation the
Napa Sustainable Winegrowing Group (NSWG), som arbetar med forskning,
föreläsningar och vägledande verksamhet. Robert Mondavi winery var det första
vinföretaget som 1998 fick utmärkelsen "Innovator” award från California's
Environmental Protection Agency. Företaget har i dagsläget följande miljö och
hållbarhetscertifieringar; Certified California Sustainable Winegrowing,Napa Green
Certified Winery och Napa Green Certified Land.
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