Van Zellers
Douro Branco
Den korte version er, at VZ Branco (=hvid) fra Cristiano van Zeller smager som et yderst
vellykket konglomerat af hvid Bourgogne og Portugal med klar overvægt af
førstnævnte. Men hvorfor nøjes med den korte version…
Dette er både meget ambitiøs og vellykket hvid Douro fra Cristiano van Zellers hånd,
som er en hvid pendant til hans med rette berømmede rødvine. Ældgamle stokke
omkring Murça i det nord-østlige Douro har leveret de små, aromapakkede druer til
denne tørre, fyldige hvidvin. Disse parceller er fra gammel tid tilplantet med et væld af
lokale sorter, hvorunder man har identificeret Viosinho, Rabigato, Codega og Gouveio.
Vinifikationen er foregået på Quinta do Vale Dona Maria, hvor man efter afstilkning og
en langstrakt pneumatisk presning med tilhørende maceration gærer 25 dage i nye
franske barriques, hvor temperaturen ganske langsomt er hævet fra 10° til 14°. Herefter
lagres videre på barriques i ni måneder med fingæren og lejlighedsvis battonage. Vinen
er efterfølgende aftappet i et oplag på under 3.000 flasker.
Dette har givet en fyldig, naturligt koncentreret hvidvin med stor elegance og
fremragende friskhed. Fadkvaliteten er helt i top med meget let ristning, så her undgås
anmassende træafledte aromaer til at forstyrre de rene aromaer af citron, grønne
æbler og pære.
Det er for nuværende svært at tale om typicitet for en vin som VZ, for der er ikke så
mange andre vine på samme niveau at sammenligne med! Det er altid lettere at tale
om klassiske elementer, når man har en referenceramme. Vi føler dog, at Cristiano med
VZ har taget de første spadestik til at etablere en målestok for stor Douro-hvidvin med
stedsans.
Nyd VZ Douro Branco til samme retter, som man vil drikke med de hvide Beaune-vine,
dvs. klassiske fiske- og skaldyrsretter med vægt i maden og – hvis man er heldig - en lille
trøffelskive eller to. Den er ligeledes velegnet som alsidig ostevin.
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