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Syrah - fra nord til syd i
Californien

Syrah er en af de mindre dyrkede druesorter i Californien. Men det er en drue, der er i udvikling, og især i det
sydlige Californien er den ved at finde sin plads. Ofte blandes Syrah med andre druer til ”Rhône-blandinger”.
Det gælder også i Californien, men i denne smagning er der (næsten) kun Syrah i glassene.

Vi skal smage Syrah vine fra to områder i Californien: Napa området nord for San Francisco og Santa Barbara
området lidt nord for Los Angeles. Napa området er omgivet af nord-syd vendte bjergkæder, mens Santa
Barbara området er karakteristisk med øst-vest vendte bjergkæder. De geologiske og klimatiske forhold er
meget forskellige, og vi skal se om det ikke kan smages på nogle af de Syrah vine, der produceres i de to
områder.

Smagningen finder sted: onsdag den 3. oktober 2012, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.

Aftenens kommentator er Søren Vinding Kruse
Kunin Santa Barbara County 2005 Syrah
Obsidian Ridge Vineyard Red Hills of Lake County 2009 Syrah
Stolpman Syrah Estate Grown Santa Ynez 2008 Syrah
Copain Syrah Halcon Yorkville Highlands 2008 Syrah
Melville Donna Syrah Santa Rita Hills 2009 Syrah
Black Bart Stagecoach Vineyard Napa Valley 2007 Syrah
Babcock Under the Radar Santa Barbara County 2010 Syrah
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Aftenens anretning består af: Skovsvampeparfait med brombær og balsamico. Andecrépin med æbler, syltede
scallots og salmissauce. Blå osteflan og valnødder.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 390 pr medlem og for gæster kr 415.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 27. september 2012.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Syrah - fra nord til syd i Californien” smagningen,

onsdag den 3. oktober 2012 i Færøhuset.

Beløbet, kr. 390 pr. medlem (gæster kr. 415) 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 torsdag den 27. september 2012.
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Napa Valley og Sonoma County
Napa Valley er en nord-syd gående dal, der ender ud i San Fransisco bugten. De fleste vingårde ligger
i den flade dalbund. Tilsvarende i de nordligere vinregioner.

Den sydlige del af Napa dalen bliver afkølet af tågen fra San Fransisco bugten. Mens man i den
nordlige del opnår kølighed ved at plante oppe i højder i bjergene øst og vest for dalen. De vulkanske
bjergarter er dominerende. De 3 vine vi skal smage fra det norlige Californien kommer fra vinmarker i
bjergene.

Obsidian Ridge Vineyard - Plantet højt på højderyggen, der adskiller Alexander Valley og Clear Lake
i den nordligste ende af dalen. Obsidian Ridge Vineyard en 105-acre vingård anlagt på en nordvest
vendt parcel der hælder 5 til 20 %. Højden spænder fra 2.300 til 2.660 feet (700 til 810 meter).

Copain Syrah Halcon ligger i Alexander Valley, en dal nordligere end Napa, som også går nord-syd.

Krupp Brothers Stagecoach Vineyard ligger i 300-600m's højde i bjergene  øst for Yountville i det
centrale Napa.

Santa Barbara County
De tværgående dale i Santa Barbara Wine Country giver et kludetæppe af mikroklimaer og landskaber,
hvilket har skabt en af de mest varierede vin regioner i landet.  Dalene ved Stillehavets kyst ligger øst-
vest i stedet for nord-syd, og både den kystnære Santa Ynez bjergkæde og San Rafael kæden inde i
landet er tværgående.  På grund af disse geologiske forhold, føres vinde fra Stillehavet østpå, styret af
de bakker og bjerge, der omkranser området.  Mod øst er temperaturerne høje i løbet af dagen og der
er køligt om natten, mens de vinmarker, der ligger vestpå mod havet har et mildt og mere ensartet
klima. Sammenholdt med en stor variation i jordbundsforholdene er området et perfekt sted for en bred
vifte af druetyper.  Der er i øjeblikket fire AVAʼer i Santa Barbara County: Santa Maria Valley, Santa
Ynez Valley, Santa Rita Hills og Happy Canyon of Santa Barbara.  Et område i stor udvikling, der kan
føre til opdeling i flere AVAʼer.

Santa Maria Valley har ofte tåge og kraftige vinde. Chardonnay og Pinot Noir er to druer, der især
nyder godt af havets indflydelse, og er hoveddruerne i denne appellation.

Santa Ynez Valley udgør en lang, øst-vest korridor med meget kølige temperaturer mod kysten, mens
der bliver gradvis varmere inde i landet.  Derfor klarer flere druesorter sig godt, fra Pinot Noir i vest til
Cabernet og Merlot i øst.  Flere typer Rhône druer og italienske druer har også givet gode resultater i
denne alsidige Santa Barbara County AVA. Den største koncentration af vingårde i Santa Barbara
County ligger netop i Santa Ynez Valley appellation.

Santa Rita Hills er faktisk inden for Santa Ynez Valley appellation, selv om dens unikke jord og klima
adskiller de druer der dyrkes her, fra de druer der dyrkes i de varmere vinmarker mod øst. En typisk
dag i Santa Rita Hills starter om morgenen med havgus og tåge, som forsvinder ved 10-tiden. Der er
så to eller tre timers solskin, indtil pålandsvinden køler området ned igen. Havets indflydelse
kombineret med en sedimentær jordbund med kalkholdige områder gør dette område særligt velegnet
til dyrkning af Pinot Noir, Syrah og Chardonnay.

Happy Canyon of Santa Barbara er en relativt ny vinregion, der for nylig er blevet sin egen AVA.
Beliggenheden inde i landet betyder et markant varmere klima, der sikrer fuldstændig modning af sent
modnende druesorter.
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