2006 Mary Kathleen Reserve Cabernet Merlot, Coriole Vineyards,
McLaren Vale, Australien
Om Regionen:

Vinodling i området härstammar från 1836 då de europeiska immigranterna
slog sig ned i området. De nyanlända immigranterna hade kunskap och
tradition av vinmakning som de delade med sig till sitt nya hemland, ett liv
utan gott vin är inget liv resonerade de, detta var grunden för South Australia
vinindustri som idag står för över 42 % av Australiens totala produktion av
vin. Om Barossa Valley och Clare har klara och tydliga karaktärsdrag från de
tyska immigranter som först brukade jorden där så måste man säga att de
engelska influenserna har påverkar jordbrukat i McLaren Vale och Langhorn
Creek. Regionen upplever en varierad klimatstruktur i och med sin närhet till
havet. Altituden skiftar också dramatiskt mellan Adelaide Hills och Mount
Lofty.

Om Distriktet

McLaren Vale är ett av världens äldsta odlingsområden som klarat sig från
Phylloxera. Det är tack vare den sandhaltiga jordmånen. Klimatet är
medelhavsklimat med maritimt inslag. Kalla och blöta vintrar följs av varma
och torra somrar. Jordmånen varierar mycket inom området. I de norra
delarna av McLaren Vale är det rödbrunt toppjordlager över limestone. I de
södra delarna finner vi sandtäckt lera och lite rödbrun jord.

Om Producenten:

1967 grundades Coriole Vineyards av familjen Lloyd. Vingården ligger
vackert på kullarna ovanför McLaren Vale (150 m ö h). Bröderna Mark och
Paul Lloyd förvaltar de 50 ha stora arvet med glans. Bröderna arbetar enbart
med frukt från McLaren Vale som planterades mellan 25 och 80 år sedan.
Vinodlingarnas jordmån domineras av sandblandad jord och underliggande
kalksten. Vinerna jäser på rostfria tankar och en snabb, tidig buteljering sker
för att undvika både fat och oxidation. Coriole är mest kända för sina
shirazviner men har även en imponerande semillon. Under de senaste åren har
vinmakaren Grant Harrison legat i frontlinjen när det gäller odling av
Sangiovese i Australien. Total produktion ligger på 30 000 buteljer per år.

Om Vinet:

Mary Kathleen är uppkallad efter Mary Kathleen Lloyd, en av grundarna av
Coriole. Den tillverkas av druvor från tre små vingårdar på Coriole, planterade
mellan 1968 och 1984. Första årgången produceras 1992. Andelen Merlot
varierar i regel mellan 10% och 30%. Stilen är skiftande men ett
återkommande karaktärsdrag är svarta vinbärsaromen och en väl strukturerad
kropp.
Doften är stor med inslag av svarta vinbär, örter och tobak. Smaken är
kraftfull med smaker av björnbär, örter & tobak. Tanninerna är väl
balanserade i vinet.

Druvor:

85% Cabernet Sauvignon & 15% Merlot

Passar till:

Smakrika rätter på nöt & vilt. Grillat kött och rostade grönsaker.
Serveringstemperatur: 16-18 grader

Hemsida:

www.coriole.com

