Medot Brut 48
Alkohol: 12,5%
Kislina: 5,5 g/L
Sladkor: 8 g/L
Sestava: 60% rebula, 20% chardonnay, 20% modri pinot
Tip vina: penina, brut
Letnik: ni določen, 4 leta na kvasovkah
Pridelek: 10.000 steklenic
Vinograd in tla: jugovzhodno pobočje griča pod domačijo Medot na
Dobrovem, vrste v terasah. 20% pridelka iz starega vinograda (nad 35 let)
z vzgojo dvojni guyot, v mlajših vinogradih enojni guyot. Gostota trt 4.000
trsov/ha, zemlja briška opoka (eocenski fliš).
Trgatev: ročna, ločena po sortah, najprej modri pinot, čez nekaj dni
chardonnay, dva tedna kasneje še rebula.
Vinifikacija: takojšnje stiskanje pobranega grozdja, hlajenje mošta
na 8ºC v posodi iz nerjavnega jekla, po dveh dneh pretok in dodajanje
selekcioniranih kvasovk. Vretje ločeno po sortah pri nadzorovani
temperaturi do 16ºC. Krajše zorenje na finih drožeh, združevanje vin v
vrelno osnovo v pomladnih mesecih. Fino filtriranje, dodajanje vrelnega
likerja in začetek sekundarne fermentacije v steklenici v poletnih mesecih.
Značilnosti: najmlajša penina na domačiji Medot, ki zori na kvasovkah 48
mesecev. Že zunanji videz obeta, da bo to kljub svoji mladosti zelo bogata
in elegantna penina. Drobni in subtilni mehurčki so živahni in energični.
Barva: rumeno zelene barve z zlatim odtenkom - prepletanje svežine in
zrelosti zaznamo že na prvi pogled.
Aroma: sveža, sadna, mineralna. Prevladuje nota zrelega zlatega delišesa,
ki se prekriva z vonjem bele breskve in mandljevega cveta. V odzadju
zaznamo nežne avtolitične note štiriletnega ležanja na kvasovkah.
Okus: zaznati je pecivo in bele sadeže, citruse ter polno in harmonično
mineralnost, ki se zaključi v prepričljivem in dolgem zaključku.
Priporočene jedi: ponudimo kot aperitiv, odlično se ujame z ostrigami,
ribjim in mesnim karpačom ter pečenimi ribami.
Temperatura serviranja: 5°C.
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Medot Brut 48 predstavlja zapeljivo harmonijo med svežino in
zrelostjo. Lepe sadne note, prikupna svežina in dolg pookus.

