
Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir
New Zealand/ Marlborough

Villa Maria ble grunnlagt i 1961 av George Fistonich, som fortsatt eier og leder
Villa Maria, og er det største privateide vinhuset i New Zealand. De har fått flest
utmerkelser enn noen annet vinhus i New Zealand. De fremstiller viner på ulike
kvalitetsnivåer; Private Bin, Cellar Selection og Reserve. Villa Maria har innsett at
det kreves mer enn bare gode vinmakere for å lage god vin, og at de må være
nøye både i vingården og i vinhuset. De har også fokus på å forbedre vingårdene
som er viktig for Villa Maria. Etter mye forskning på 1990-tallet, besluttet de å
bruke skrukork på alle viner. De var en av de første vinhusene som
introduserede "cork free zone" siden årgang 04.

Druene ble innhøstet fra vinmarker i Awatere og Wairau dalene i Marlborough.
Alle vinmarkene gir lav avkastning, de beskjæres under modningsperioden for å
sikre at druene modnes optimalt, og bevanning brukes for å få druer med intens
frukt og smak.

Type Rødvin
Produsent Villa Maria Estate v/Groupe LFE
Årgang 2008/09
Klassifikasjon: Certified Origin Marlborough
Druetyper 100% Pinot Noir
Vinifikasjon Utvalgte kloner av Pinot Noir ble manuellt innhøstet,

stilkene fjernet og kaldstabilisert i opp til 10 dager.
Vinen har gjennomgått en temperaturkontrollert
gjæring i 7-10 dager i ståltanker ved maks
temperatur av 32 grader, med hjelp av både naturlig
gjær og tilsatt gjærtype. Toppen på mosten støtes 4
ganger daglig for å utvinne farge og frukt. Videre ble
malolaktisk gjæring gjennomført.

Lagring 9-12 måneder på barriques og store eikefat
Analyse Alkohol:14 % Sukker:0g/l
Holdbarhet 5-8 år fra etikettens årgang
Karakteristikk Dyp rød farge. Behagelig duft av modne kirsebær,

mørke bær, plommer og krydder.På smaken er den
fyldig med en god balanse mellom modne tanniner,
fin syre og behagelig ettersmak med litt eiketoner.

Serveringstemperatur 16-18
Passer til

     
Webside www.villamaria.co.nz

Vinmonopolpris 199.90 inkl. MVA 160.00 ekskl.
MVA

Embalasjeinfo. Størrelse: 0.75 l I kasse: 6
Bestillingsinfo. Vinmonopolnr:

4700101 Bestillingsutvalg

Vecturanr: 113554 EPDnr: 714436 SAPnr:
1007730



Villa Maria Private Bin Lightly Sparkling
Sauvignon Blanc
New Zealand/ Marlborough

Villa Maria ble grunnlagt i 1961 av George Fistonich, som fortsatt eier og leder
Villa Maria, og er det største privateide vinhuset i New Zealand. De har fått flest
utmerkelser enn noen annet vinhus i New Zealand. De fremstiller viner på ulike
kvalitetsnivåer; Private Bin, Cellar Selection og Reserve. Villa Maria har innsett at
det kreves mer enn bare gode vinmakere for å lage god vin, og at de må være
nøye både i vingården og i vinhuset. De har også fokus på å forbedre vingårdene
som er viktig for Villa Maria. Etter mye forskning på 1990-tallet, besluttet de å
bruke skrukork på alle viner. De var en av de første vinhusene som
introduserede "cork free zone" siden årgang 04.

Denne musserende vinen er lett musserende og veldig forfriskenden. Dette er
hva folk drikker i New Zealand på uteserveringene i solen og på varme
sommerkvelder.

Type Musserende
Produsent Villa Maria Estate v/Groupe LFE
Årgang 2011
Klassifikasjon: Certified Origin Marlborough
Druetyper 100% Sauvignon Blanc
Analyse Alkohol:13 % Sukker:6 g/l
Holdbarhet ingen lagring
Karakteristikk Ren klar lys gul farge. Delikat duft av stikkelsbær, sitrus,

nesle og hint av urter. Frisk og delikat frukt med fin syre.
Frisk og balansert vin med masse åpen fruktighet og
behagelig avslutning. En sjarmerende og unik vin med
klassisk New Zealand Sauvignon Blanc stil men med
forfriskende bobler som en musserende.

Passer til

  
Webside www.villamaria.co.nz

Vinmonopolpris 155.00 inkl. MVA 127.92 ekskl. MVA
Embalasjeinfo. Størrelse: 0.75 l I kasse: 6
Bestillingsinfo. Vinmonopolnr:

9624301 Bestillingsutvalget

Vecturanr: 130884 EPDnr: 257406 SAPnr:
1015258



Villa Maria Private Bin Pinot Noir
New Zealand/ Marlborough

Villa Maria ble grunnlagt i 1961 av George Fistonich, som fortsatt eier og leder
Villa Maria, og er det største privateide vinhuset i New Zealand. De har fått flest
utmerkelser enn noen annet vinhus i New Zealand. De fremstiller viner på ulike
kvalitetsnivåer; Private Bin, Cellar Selection og Reserve. Villa Maria har innsett at
det kreves mer enn bare gode vinmakere for å lage god vin, og at de må være
nøye både i vingården og i vinhuset. De har også fokus på å forbedre vingårdene
som er viktig for Villa Maria. Etter mye forskning på 1990-tallet, besluttet de å
bruke skrukork på alle viner. De var en av de første vinhusene som
introduserede "cork free zone" siden årgang 04.

Druene ble innhøstet fra vinmarker i Awatere og Wairau dalene i Marlborough.
Alle vinmarkene gir lav avkastning, de beskjæres under modningsperioden for å
sikre at druene modnes optimalt. Dagbladet Mars 2010: 'Beste Pinot Noir-kjøpet
i Norge. Perfekt vin som alltid leverer.'

Type Rødvin
Produsent Villa Maria Estate v/Groupe LFE
Årgang 2010
Klassifikasjon: Certified Origin Marlborough
Druetyper 100 % Pinot Noir
Vinifikasjon Kald bløtgjørings teknikker var brukt for å hjelpe og

optimalisere gjæring. Maksimal temperatur var 32
grader. Etter pressing ble det meste av vinen
overført til barriques, resten ble midlertidig igjen på
tank, senere overført til store fat.

Lagring Mesteparten av vinen låg 10 måneder i fransk
barriques

Analyse Alkohol:13.5 % Sukker:
Holdbarhet 5-6 år fra etikettens årgang
Karakteristikk Fargen er lys rubinrød. Duften har innslag av røde

frukter - kirsebær og bringebær. Smaken er bløt med
toner av krydder, kompleks og medium fylde, lang
ettersmak.

Serveringstemperatur 16-18
Passer til

   
Webside www.villamaria.co.nz

Vinmonopolpris 169.90 inkl. MVA 136.00 ekskl.
MVA

Embalasjeinfo. Størrelse: 0.75 l I kasse: 6
Bestillingsinfo. Vinmonopolnr:

5207001 Bestillingsutvalg

Vecturanr: 125854 EPDnr: 2065712 SAPnr:
1011269



Villa Maria Private Bin Riesling
New Zealand/ Marlborough

Villa Maria ble grunnlagt i 1961 av George Fistonich, som fortsatt eier og leder
Villa Maria, og er det største privateide vinhuset i New Zealand. De har fått flest
utmerkelser enn noen annet vinhus i New Zealand. De fremstiller viner på ulike
kvalitetsnivåer; Private Bin, Cellar Selection og Reserve. Villa Maria har innsett at
det kreves mer enn bare gode vinmakere for å lage god vin, og at de må være
nøye både i vingården og i vinhuset. De har også fokus på å forbedre vingårdene
som er viktig for Villa Maria. Etter mye forskning på 1990-tallet, besluttet de å
bruke skrukork på alle viner. De var en av de første vinhusene som
introduserede "cork free zone" siden årgang 04.

Druene kommer fra utvalgte vingårder i Wairau og Awatere dalene i Marlborough-
distriktet.

Type Hvitvin
Produsent Villa Maria Estate v/Groupe LFE
Årgang 2011
Klassifikasjon: Certified Origin Marlborough
Druetyper 100% Riesling
Vinifikasjon Druene ble plukket tidlig på morgenen da det er

kjølig. Etter å ha presset druene varsomt blir mosten
stabilisert. Gjæring foregår i ståltanker ved lav
temperatur for å beholde friskhet og aroma.
Gjæringen ble stoppet straks før vinen var helt tørr
for å gi den en balanserende sødme.

Lagring Ikke fatlagret.
Analyse Alkohol:11 % Sukker:9,0 g/l
Holdbarhet 2-3 år år fra etikettens årgang
Karakteristikk En aromatisk vin med hint av sitrus, lime, epler og

ananas. Vinen har bra balanse mellom frukt og syre,
med en sitrus ettersmak.

Serveringstemperatur 8-10
Passer til

   
Webside www.villamaria.co.nz

Vinmonopolpris 145.00 inkl. MVA 120.00 ekskl.
MVA

Embalasjeinfo. Størrelse: 0.75 l I kasse: 6
Bestillingsinfo. Vinmonopolnr:

4651801 Bestillingsutvalg

Vecturanr: 115329 EPDnr: 1065895 SAPnr:
8000309



Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc
New Zealand/ Marlborough

Villa Maria ble grunnlagt i 1961 av George Fistonich, som fortsatt eier og leder
Villa Maria, og er det største privateide vinhuset i New Zealand. De har fått flest
utmerkelser enn noen annet vinhus i New Zealand. De fremstiller viner på ulike
kvalitetsnivåer; Private Bin, Cellar Selection og Reserve. Villa Maria har innsett at
det kreves mer enn bare gode vinmakere for å lage god vin, og at de må være
nøye både i vingården og i vinhuset. De har også fokus på å forbedre vingårdene
som er viktig for Villa Maria. Etter mye forskning på 1990-tallet, besluttet de å
bruke skrukork på alle viner. De var en av de første vinhusene som
introduserede "cork free zone" siden årgang 04.

Druene er høstet i Marlborough, spesielt i vinmarkene Wairau og Awatere, der
druene vokser i mange ulike klima. Vinstokkene her har en alder på 8 år.

Type Hvitvin
Produsent Villa Maria Estate v/Groupe LFE
Årgang 2011
Klassifikasjon: Certified Origin Marlborough
Druetyper 100% Sauvignon Blanc
Vinifikasjon Innhøstingen gjennomføres over en periode på 4-5

uker, for å få en kompleksitet i vinen gjennom de
forskjellige modningsgradene i druene. Druene er
knust, presset og kaldstabilisert i 24 timer, siden
overført til andre tanker for å ikke ligge på
sedimentet for lenge. Både neutrale og aromatiske
gjærtyper ble brukt. Gjæringen har en temperatur på
12-14 grader for å optimere den aromatiske og friske
karakteren i druene.

Lagring Ikke fatlagret.
Analyse Alkohol:13 % Sukker:
Holdbarhet 2-3 år år fra etikettens årgang
Karakteristikk Lysgul farge. Intens aroma med innslag av

pasjonsfrukt, frisk lime og en eksotisk hint av urter.
Saftig smak med god fyldighet og avslutter med en
frisk og ren syrlighet.

Serveringstemperatur 8-10
Passer til

  
Webside www.villamaria.co.nz

Vinmonopolpris 149.90 inkl. MVA 127.20 ekskl.
MVA

Embalasjeinfo. Størrelse: 0.75 l I kasse: 6
Bestillingsinfo. Vinmonopolnr:

3209201 Bestillingsutvalg

Vecturanr: 113254 EPDnr: 275032 SAPnr:
8001011



Villa Maria Private Bin Syrah Hawkes Bay
New Zealand/ Hawkes Bay

Villa Maria ble grunnlagt i 1961 av George Fistonich, som fortsatt eier og leder
Villa Maria, og er det største privateide vinhuset i New Zealand. De har fått flest
utmerkelser enn noen annet vinhus i New Zealand. De fremstiller viner på ulike
kvalitetsnivåer; Private Bin, Cellar Selection og Reserve. Villa Maria har innsett at
det kreves mer enn bare gode vinmakere for å lage god vin, og at de må være
nøye både i vingården og i vinhuset. De har også fokus på å forbedre vingårdene
som er viktig for Villa Maria. Etter mye forskning på 1990-tallet, besluttet de å
bruke skrukork på alle viner. De var en av de første vinhusene som
introduserede "cork free zone" siden årgang 04.

Type Rødvin
Produsent Villa Maria Estate v/Groupe LFE
Årgang 2009
Druetyper 100% Syrah
Lagring Lagret 17 mnd på eikefat
Analyse Alkohol:13 % Sukker:
Holdbarhet 5-7 år fra angitt årgang
Karakteristikk Duft av røde frukter og bær med hint av hvit pepper.

Frisk, rund og behagelig munnfølelse, fin syre og en
behagelig ettersmak.

Passer til

     

Presse  (02.08.2011)  (11.07.2011)

Vinmonopolpris 162.90 inkl. MVA 136.00 ekskl.
MVA

Embalasjeinfo. Størrelse: 0.75 l I kasse: 6
Bestillingsinfo. Vinmonopolnr:

9262901 Bestillingsutvalg

Vecturanr: 130564 EPDnr: 2364784 SAPnr:
1013921


