Chanin Wine, Santa Rita Hills Pinot Noir 2020
Producent: Chanin Wine Comapny
Geografi: Fra Santa Rita Hills der er
en del af Santa Barbara County, i
Californien, USA
Årgang: 2020
Klassificering: Santa Rita Hills
Normalpris: 375,Medlemspris: 275,-

Gavin Chanin. Utrolig behagelig og flink
fyr og i den grad en dygtig vinmager, hvis
anerkendelse blandt anmeldere og vinelskere ikke er til at tage fejl af.
Medlemmer der har været med siden januar har stiftet bekendtskab med Gavin,
hvor hans Sanford & Benedict Pinot Noir
var med.
Vinen her ”Santa Rita Hills Pinot Noir” er
hans entry-vin, men den er lavet på druemateriale fra nogle af de bedste marker i
Santa Barbara og efter samme principper
som topvinene. Seriøs entry-vin!

Kort om vinen og terroir
Chanin er kendt for kølige vine
med ”europæisk udtryk”. Det skyldes bl.a. de valg Gavin tager, som
fx at høste tidligt og ligeledes spiller det særlige klima i Santa Rita
Hills en stor rolle.
Vil du læse lidt mere om Chanin
og Santa Rita Hills, kan du finde
infoarket til Sanford & Bendict Pinot Noir fra januar på www.pinotboxen.dk 
Gavin Chanin. Før han startede selv arbejdede han under Jim Clendenen
og Bob Lindquist – 2 legender på den Californiske vinscene.

Jeg havde fornøjelse af at møde Gavin for
nyligt på en vinmesse i Tyskland.
Her smagte jeg hele hans line-up i de seneste årgange og selvom hans topvine / enkeltmarksvine har størst potentiale, var det
helt klart vinen her, Santa Rita Hills 2020,
der drak bedst nu og fremstod mest åben
og klar.
Han fortalte også at vinen er ret limiteret
og derfor kun sælges til restauranter i Californien, deres absolut bedste privatkunder og ligeledes eksporteres den kun til
Norge og Danmark.

Hvordan smager det?
Ekspressiv og levende næse med kølig rød frugt domineret af sprængmodne jordbær, samt julekrydderi og
afstemt reduktion/animalske noter.
Smagen er båret af en frisk syre og
spændstig rød frugt, krydret, mundvandsdrivende og i den grad en flaske
der drikker godt for sig selv og forsvinder farligt hurtigt 

