Charles Smith lanserar en nyhet – Substance Chardonnay!
Den första årgången av Charles Smiths Substance Chardonnay är nu ett faktum och vinet har
även nått oss i Sverige. Charles Smith hämtar druvorna från vingården Frenchman Hills i
Columbia Valley, normalt sett en varm del av Washington State men tack vare ett högre läge så
kyls rankorna ner något. Men det som vi alla främst vill veta är väl ändå om vinet håller samma
höga klass som Charles röda Substance? På det är svaret enkelt; jaaaa!

Substance Chardonnay

Substance Ch handlar alltså om chardonnay som får jäsa med sin naturliga jäst innan lagring på franska
ekfat tar vid under 10 månader. Av dessa är en tredjedel nya. Som så ofta är fallet med viner från herr
Smith så står tyglad generositet i centrum men ändå smyger det sig in en något svalare ton i doften på
denna yngling…
Niklas om 2018 Substance Chardonnay från Charles Smith

En ny Substance har gjort sin entré och passar på att göra så i en för
Washington State strålande årgång. Denna chardonnay uppvisar en lätt
krutrökig doft med hintar av sval men ändå solmogen frukt där persika,
stenfrukt och citrus kikar fram. Lite vanilj och ananas som toppning. Om
doften mer är åt det opulent strama hållet så är det desto mer Charles Smithrikedom i smaken där frukten är generös men med struktur och textur på
plats. En chardonnay som du med glädje dricker utan att överanalysera.
Charles har gjort det igen – lyckats. Ett vin som gör den röda Substance Cs
sällskap i kategorin ’galet mycket jänkarvin för pengarna’.

Intrycket: 91 LGP
Substance Ch har precis anlänt Sverige och en flaska (75 cl, 13,5%) av 2018 kostar 179 kronor och har
artikelnummer 79566. Du beställer det helt enkelt till din föredragna Systembolagsbutik här >>

