
Chanin Wine, Sanford & Benedict Vineyard Pinot Noir 2015 
Producent: Chanin Wine Comapny 

 
Geografi: Fra Santa Rita Hills der er 

en del af Santa Barbara County, i 

Californien, USA 

 

Årgang: 2015 

 

Klassificering: Santa Rita Hills  

 

Normalpris:   549,- 

 

Medlemspris:  489,- 
  

 94 point hos Robert Parker, 95 hos Vinous 

og 96 i Gastro. Manden bag; Gavin Cha-

nin er tidligere blevet nævnt som en af de 

mest lovende amerikanere under 30 i For-

bes Magasin.  

Danmarks dygtigste vinjournalist og gene-

relt en af de mest kompetente i branchen, 

Rene Langdahl, har sammenlignet vinen 

her med legendariske og (højt prissatte) 

Armand Rousseau fra Bourgogne.  

Så ja der er nok at prale med! Og jeg synes 

personligt også vi har med et drøn af en 

vin at gøre   

 Gavin Chanin siger selv at fokus er på 

vinmarkerne. Alle vine er enkeltmarks-

vine og formålet er at udtrykke det enkelte 

terroir.  

Gavin arbejder primært med gamle stokke 

og søger altid mod balance, finesse og 

kompleksitet.  

Det harmonerer samtidig også med hans 

fokus på Santa Barbara og i særdeleshed 

Santa Rita Hills, som er et af de køligste 

vinområder i Californien. Hvilket bl.a. 

skyldes tætheden til Stillehavet og hvor-

dan bjergkæderne her fører de kølige 

vinde fra havet og op til vinområderne.  

 

 

 

Den legendarisk mark Sanford & Benedict 

 

 

Sanford and Benedict Vineyard 

En ret særlig vinmark i Californisk 

henseende da den rummer noget 

nær perfekte forhold for at lave 

”cool climate” vine og i særdeles-

hed Pinot Noir. 

En kombination af Stillehavsvin-

den, en kalket undergrund og et 

(forholdsvist) køligt klima skaber 

forudsætning for komplekse og 

”kølige vine”. Ligeledes finder 

man de ældste Pinot Noir stokke i 

Californien på marken. 

 

 Hvordan smager det? 
Bløøøøød og rødfrugtet, med en tilpas 

afstemt syre, et let tanninbid og flot 

længde i eftersmagen. 

Det er lyst i stilen, ultra levende og 

energisk med fokus på modne skov-

jordbær, lakridsstøv, tørret skovbund 

og en nærmest ”grynet” tanninstruk-

tur.  

Elegant, køligt og afstemt! Og det 

oversøiske ophav afsløres vel kun af 

en smule mere koncentreret frugt og 

et LILLE touch af jule-krydderi.  

   


