Toppvinet Ovid från Napa Valley till Sverige
Bakom firman står entreprenörerna Mark Nelson och Dana Johnson, och den begåvade och minst sagt
kultförklarade vinmakaren Andy Erickson (Screaming Eagle, Dalla Valle, Favia, Dancing Hares, Jonata).
De första vingårdarna planterades i magert vulkanisk jord 2000. Frm år senare kunde man skörda det
första vinet, 2005 Ovid, en djupt koncentrerad men samtidigt synnerligen superbt nyanserad och
balanserad cabernetbaserad (82-85 procent) cuvée som har mognat i omkring 90 procent nya franska
ekfat under 18 månader. Att man redan i sin första årgång visar en kvalitetsnivå som för vinet till den
absoluta toppen i Napa Valley, beror såklart på en fantastiskt belägen och välskött vingård, och ett team
som inte lämnar något åt slumpen. Nu kommer Ovid i sin andra årgång, 2006, till Sverige genom
importören Vinopia. På bara ett halvår har denna lilla importfirma lyckats bygga upp en portfölj av
exklusiva vinproducenter i Kalifornien som gör dem till en av de allra mest intressanta nykomlingarna på
den svenska marknaden. På begäran från producenten, kommer 2006 Ovid endast att säljas i lådor om
tre flaskor, och i första vändan framför allt till restauranger (det går säkert att göra en så kallad
privatimport från importören). I samma leverens kommer också viner Bucella, även det en hett
eftertraktad producent av rika och kraftfulla viner i Napa Valley, både en merlot och en cabernet. Söker
man mer elegans är det de sirliga pinotvinerna från veteranen Bill Smith och hans nya firma W H Smith.
Vinopia har tidigare sålt den eleganta Sonoma Coast Pinot Noir och det mycket eleganta Marimar Pinot
Noir – nu kommer 2007 Maritime Pinot Noir från svala vingårdar ute i Sonoma Coast. Det är oftast en av
de mest förtjusande pinotvinerna i norra Kalifornien. För den hugade spekulanten kommer under
september månad nya årgångar (2006) av de sällsynta vinerna Maybach Materium och Screaming Eagle.
Mer information om producenterna, lanseringar och priser finns på importörens hemsida. Importör är
Vinopia AB, www.vinpoia.se

