
Arterberry Maresh, Old Vines Pinot Noir 2017 
Producent: Arterberry Maresh 

 
Geografi: USA, Oregon. Dundee 

Hills i Willamette Valley 

 

Årgang: 2017 

 

Klassificering: Dundee Hills AVA 

 

Normalpris:    409,- 

 

Medlemspris:  370,- 

 Endnu en første gang i Pinot Box’en.  

Vi skal nemlig et smut til Oregon, vel et af 

de mest velansete ”Pinot-områder” uden 

for Bourgogne.  

Arterberry ligger smack-down i Dundee 

Hills der anses som en af de absolut bedste 

underområder i højborgen for Oregon Pi-

not; Willamette Valley.  

Vinen her er primært lavet på druer fra 

marken Maresh Red Hills Vineyard, der 

blev opført i 1970. Hvilket gør den til en 

af de ældste vinmarker i Oregon. Ligele-

des er Jim, der startede gården i 2005, den 

første i Oregon til at repræsentere tredje 

generation i en familie indenfor vinindu-

strien   

 Lidt sjovt at tænke på når man sammenlig-

ner med ja Bourgogne, men også store 

dele af  fx Tyskland. Der er lige godt en 

lidt anden historisk tyngde med ældgamle 

marker og familier der har lavet vin i ek-

sempelvis 16 generationer. Det er samti-

dig også en af de fede ting ved USA som 

vinland. De er ikke så bundet af traditioner 

og der er plads til nybrud og leg. Vinen er 

lavet på 42 år gamle stokke, fadlagring er 

begrænset til 10% nye fade, ekstraktionen 

er nænsom og Jim hverken klarer eller fil-

trerer hans vine. Der er fokus på elegance 

fremfor power.  

Arterberry ER bredt anerkendt som en af 

de bedste producenter i Oregon, og det 

forstår man godt    
’ 

 

 

Maresh Red Hills Vineyard badet i solen   

Medlemstilbud   
Her byder vi på de ”små” vine fra 

en af Bourgogne hvidvinskonger; 

Comte Lafon. Lafon er i høj grad 

kendt for hans Meursault’er, men 

han laver også fremragende vine 

længere sydpå, i Mâconnaise.  

For mig noget af det bedste fra Ma-

con-egnen og lidt nemmere at 

komme til end hans Meursault ;)  

Læs mere på www.pinotboxen.dk 

 Hvordan smager det? 
Næsen er båret af både frisk og let tør-

ret rød frugt der indikerer at vinen har 

et par år på bagen. Hindbær, tranebær, 

våd skovbund og generelt en bred-

spektret næse. Smagen følger trop, 

fremstår kølig og balanceret.  

Den røde frugt forsætter, der er Vosne 

spice, tilpas tyngde og afstemt 

syre/tannin. For Bourgogne fans og 

ganske enkelt et pivgodt glas! 


