
Eksklusiv The Hess
Collection smagning

Denne udgave af Hess Collection smagningen er blever prismæssigt reduceret ved at vi har taget to vine ud af
smagningen i forhold til sidst ligesom vi bruger en del af det forøgede kontingent på at kunne afholde denne
eksklusive smagning til en rimelig pris.

Historien om Hess Collection starter i 1978, hvor Donald Hess ankommer fra Schweiz, for at søge efter nye
kilder til sin voksende mineralvands produktion. Ved en vandsmagning blev han i stedet så imponeret over de
lokale vine, at han straks besluttede sig til at lave vin i Californien.

Det blev til Hess Collection Winery i Mount Veeder, der er beliggende i 600 meters højde over Napa Valley -
kåret som ”US Wine Producer of the Year” ved The International Wine & Spirit Competition i London både i
2005 og 2007, år som vi bl.a. skal smage vin fra.

DAWS har besøgt The Hess Collection - især for at smage de fremragende vine, men også for at nyde det
storslåede museum med kunst fra hele verden; blandt andre flere Per Kirkeby malerier.

Læs mere om Mount Veeder og Hess på bagsiden eller på www.hesscollection.com
Smagningen finder sted: onsdag den 14. marts 2012, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.

Aftenens kommentator er Jens Ole Eriksen, Kjær & Sommerfeldt
Hess Selection Monterey County 2009 Chardonnay
Hess Su'Skol Vineyard Napa Valley 2009 Chardonnay
Hess Allomi Vineyard Napa Valley 2008 Cabernet Sauvignon
Hess Selection Mendocino 2008 Cabernet Sauvignon
Hess 19 Block Cuvée Mount Veeder 2005 Bourdeux blend
Hess 19 Block Cuvée Mount Veeder 2007 Bordeaux blend
Grand Circle California 2009 Cabernet Sauvignon

1
2
3
4
5
6
M

Aftenens anretning består af:
- grillede løg, grillede små kartofler og kraftig gazpacho.
- oksebov med persillecrust, suppeurter og bristol cream.
- blue cheese tærte med toast melba, laurbærblade og æbler.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 375 pr medlem og for gæster kr 400.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er onsdag den 7. marts 2012.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Eksklusiv The Hess Collection smagning” smagningen,

onsdag den 14. marts 2012 i Færøhuset.

Beløbet, kr. 375 pr. medlem (gæster kr. 400) er:
vedlagt i check ___ (sæt X), eller
indsat på girokonto 753 2792 ___ (sæt X).

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Tilmeldingen sendes til DAWS, Birkekrogen 18, 3540 Lynge senest onsdag den 7. marts 2012.



Mere om The Hess Collection

Mount Veeder er en lille appellation i Napa beliggende vest for byerne Napa og Yountville på grænsen til
Sonoma County. Det er den eneste appellation i Napa der ligger på skråninger.

Mount Veeder er en ø af gammel havbund som er skubbet op til et bjerg omgivet af vulkansk jord, som er det
typiske for resten af Napa Valley.

Klimaet er det koldeste og mest tempererede i Napa County bortset fra Carneros.

Markerne findes helt op i 2.400 m's højde og grundet de stejle sider er der kun et tyndt muldlag. Dette betyder
at Mount Veeder har den længste vækstsæson - helt ind i november, men også de laveste udbytter i Napa - 2
-2½ t per ha for cabernet sauvignon.

Grundet det stejle terræn er næsten alt arbejde i marken manuelt.

Vinene fra Mount Veeder har en stor dybde, kompleksitet, intensitet og bredde med lang lagringspotentiale.

Hess Collection har marker både i de kølige og i varmere områder, på svagt hældende skråninger til meget
stejle skråninger. De har indført en række miljøvenlige initiativer til bæredygtig vinavl og deltager i to vigtige
programmer for "grøn" praksis i fremtidens vinfremstilling. Hess er blandt de seks vingårde, som både har fået
certificeret dyrkningen og vinerriet.

Da Donald Hess havde erhvervet 900 ha i 1982, udlagde han over 600 ha ubenyttede arealer til vildtkorridorer
og biodiversitet. I 2008 blev 24 geder ansat til ukrudtsbekæmpelse.

Marker:

Veeder Sumit Vineyard er en gammel kirsebærplantage i 400 – 700 mʼs højde, nær toppen af Mount Veeder.
Marken ligger over tåge og frost linier. Jordlaget består af en hård vulkansk bjergart blandet med ler. Donald
Hess har hovedsagelig tilplantet den med cabernet sauvignon, malbeck, merlot, og chardonnay.

Veeder Hills Vineyard er plantet på bjergkamme for at undgå de stejle skråninger. Jordlaget er tyndt
sedimenteret ler, så planterne må kæmpe for næring, hvilket giver små intense bær med lavt udbytte. Der er
hovedsagelig plantet cabernet sauvignon.

Suʼskol Vineyard ligger nær San Francisco Bay opkaldt efter de lokale indianere. Stedet var kortvarigt
hovedstad i den nydannede stat Californien. Marken er beliggende 15 - 23 m over havet. Morgentåge og
eftermiddags briser sænker den daglige gennemsnits temperatur – ideelt til chardonnay. Jorden er en blanding
af sandsten og ler.

Hess Allomi Vineyard ligger 200-350 mʼs højde for foden af Howell Mountain i det nordlige Napa. Der er
varme somre og meget kolde vintre. Jorden består af ler ovenpå porøse bjergarter. Der dyrkes cabernet
sauvignon, petit sirah og sauvignon blanc.


