Peter Lehmann, VSV 1885 - Barossa Shiraz, 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
Hos Peter Lehmann råder man over en række marker, der skiller sig markant ud
fra mængden, og leverer karakteristiske druer af helt ekstraordinerer kvaliteter.
Disse udsendes som VSV eller Very Special Vineyards fra Peter Lehmann, om
end i begrædelige små mængder, og udelukkende i helt exceptionelle høstår.
En af disse er VSV 1885, der er fremstillet på Shiraz-druer fra Ebenezer i den
nordvestlige del af Barossa Valley. Som navnet antyder blev vinstokkene plantet
i 1885 i områdets rødbrune jorder, 300 meter over havet overflade. VSV 1885 er
en helt enestående vin, lagret i 12 måneder i franske egefade. Farven er dybrød,
og den komplekse bouquet morbær og brombær understøttes af fine noter fra
fadlagringen. Smagen er overdådig med intense frugtpåmindelser, men holdt
flot og rank af bløde tanniner og en afstemt portion tørstof.
Navn:

Navnet henviser til årstallet (1885) for hvornår
vinstokkene blev plantet.

Vinifikation:

12 måneders lagring i franske egetræsfade.

Smagenoter:

VSV 1885 er en intens og storslået Shiraz-fremstillet vin
fra vinstokke der, som navnet antyder, blev beplantet i
1885.
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Drue:
Shiraz
Alkohol:
14.5 %
Restsukker: 2.8 gram/liter
Potentiale: Vinen kan med fordel gemmes i
op til 20 år.
Kategori:
Kraftig og intens
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