Keystone

Mendocino, Californien, USA
Californien producerer 90% af al vin i USA og kaldes med rette for vinstaten. Den årlige
produktion er på 2 mia. flasker fra et areal på 130.000 ha.
De første vinstokke blev plantet ved San Diego omkring 1780 af katolske munke. I 1850’erne
importerede den ungarske greve Agoston Haraszthy mere end 100.000 vinstokke fra Europa,
og efterhånden er de fleste europæiske druer blevet indført. Der findes ikke et egentligt
appellation-system, men fra 1983 har man fastlagt American Viticultural Areas (AVAs). De
omfatter større eller mindre arealer med samme klima og jordbund, men stiller ikke krav til
produktionsmetode eller druesorter. Distrikt- og druenavne er dog ved at indgå partnerskab
som i fx Napa Cabernet, Carneros Pinot Noir og Santa Ynez Sauvignon.
Vinområderne
Vinområderne er inddelt i fire regioner: North Coast, Central Coast, Central Valley og Sierra
Foothills. North Coast omfatter de mest kendte AVAs, fx Napa Valley, Sonoma Valley, Russian
River, Dry Creek, Alexander og Carneros. Til den enorme Central Valley hører San Joaquin, der
har 75.000 ha med vin. Hovedparten af områdets produktion er anonyme vine og hedvine.
Verdens største vinhus Gallo med et årligt salg på næsten 1 mia. flasker har hovedsæde i
Modesto.
Keystone Chardonnay Limited Edition
Det californiske klima er velkendt for varme, tørre dage og kølige, svale nætter.
Med andre ord særdeles gunstige forhold for en langsom og kompleks modning af
den berømte Chardonnaydrue kendt fra de langt dyrere hvide Bourgogner i Frankrig.
Keystone er en klassisk “Californian Chardonnay” med god struktur samt fine frugtige toner
à la fesken, abrikos og appelsinskal. En perfekt vin til de fleste retter med fisk eller lyst kød!

Fakta:
Område / Land:
AVA Mendocino, Californien,
USA
Druesorter:
100 % Chardonnay
Lagring:
På brugte træfade.
Anbefales til:
Retter med fisk, lyst kød eller
til aperitif. En glimrende
buffetvin.

