Peter Lehmann, Clancy's Red, Barossa Valley
Barossa Valley
Barossa i South Australia er Australiens mest markante, historiske og nogen vil
mene vigtigste vindistrikt. De første vinstokke blev plantet i slutningen af
1840'erne. I dag er markerne beplantet med franske vinstokke. Barossa er mest
berømt for sine karakteristiske Shiraz-rødvine (Syrah på fransk), men
Chardonnay, Riesling og Semillon trives også fantastisk og giver seriøse,
velsmagende hvid- og dessertvine .

Peter Lehmann
Blandt vores mest værdsatte samarbejdspartnere hører i høj grad den
legendariske Barossa Valley vinmand Peter Lehmann. En nationalhelt, som
desværre sagde et endeligt farvel den 27. juni 2013, 82 år gammel. Peter
Lehmann var og er, verdensberømt for sine omfattende serier af vine i ethvert
prisleje, prisvindende vine år efter år og især kendt som en legende for sin store
indsats i Barossa Valley. Her reddede han i 1980’erne de mange vinbønder fra
økonomisk ruin, da han trodsede sin arbejdsgivers krav om at opsige
kontrakterne, ved at skabe sit eget firma. I 1979 skabte han et nyt firma med
hjælp fra familie og venner og aftog nu druerne for selv at producere vinen.
Allerede i 1980 stod et helt nyt vineri færdigt. Mange mener, at han således
reddede vinindustrien i Barossa Valley og ikke mindst moralen hos de mange
små vinavlere.

Vinen
Peter Lehmanns Clancy’s er en typisk rødvin fra Australien, hvor man med stor
succes blender de to druesorter Shiraz og Cabernet Sauvignon til en perfekt
harmoni. For at give Clancy’s sin helt egen stil har man yderligere tilføjet Merlot.
Gennem årene har Clancy’s vundet stor anerkendelse, både hos forbrugerne,
men bestemt også fra anmelderne, der har lovprist vinen og tildelt den
adskillige flotte titler. Bl.a. har Wine Spectator haft Clancy’s med på deres liste
over ”Top 100 Wines of the Year” hele fem gange siden 1997. Det endelige
blend i denne vin er Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot og en smule Cabernet
Franc, alle udvalgt fra Barossa. Det er et eksempel på hvor godt et resultat man i
Australien kan opnå, når disse tre druesorter kombineres. Efter gæringen har
vinen ligget 12 måneder på store egetræsfade (hogsheads), både franske og
amerikanske. Shiraz giver vinen karakter og frugt, Cabernet Sauvignon tilføjer
med sit store tanninindhold, både smag, balance og struktur og endelig har
Merlot-druen givet vinen blødheden. Mørk farve og dybrød i kanten. En duft af
chokolade, modne blommer og violer. En mundfuld med masser af god
frugtfylde i strålende harmoni.
Vinifikation:

12 måneders fadlagring på franske og amerikanske fade.

Smagenoter:

Bouquet med nuancer af chokolade, modne blommer og
violer samt en frugtfyldig og afbalanceret smag.

Anbefales til:

Tapas, Stærk krydret mad, Lam, Kalv, Italiensk mad, Grill
og barbecue

Rating:
2011
2011
2010

Wine Spectator
Wine Spectator
Wine Spectator

Tlf.: 7013 6500 // www.vinconnection.dk

90 Point
Top 100
89 Point

Fakta
Årgang

Varenr.:
Område:

2014

1007119
Australien, Barossa Valley,
Barossa Valley
Drue:
Shiraz, Cabernet Sauvignon,
Merlot & Cabernet Franc.
Alkohol:
14.5 %
Restsukker: 2.03 gram/liter
Potentiale: Nydes nu men kan gemmes 3 5 år.
Kategori:
Frugtrig og fyldig
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