COCKFIGHTER'S GHOST
LOKALITA: Austrálie, Jihozápad Austrálie – Sever, Hunter
Valley
ROZLOHA VINIC: 18 ha (společně s Poole’s Rock)
ROČNÍ PRODUKCE: 160.000 lahví (společně s Poole’s Rock)
PODLOŽÍ: Hlinito-písčité
ODRŮDY: Semillon, Chardonnay , Verdelho, Sauvignon Blanc,
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir
TOP VÍNO: Reserve Pinot Noir, Reserve Cabernet Sauvignon,
Reserve Shiraz, Reserve Semillon
TECHNOLOG: Jeff Byrne, Xanthe Hatcher
KONTAKT: 576 De Beyers Rd, Pokolbin NSW 2320
WEB: www.cockfightersghost.com.au
V roce 1835 byl guvernér Macquarie pověřen otevřením cesty do Hunter Valley. V deštivé noci se vrhl jako první
do rozbouřené řeky, která dnes nese jméno jeho výjimečného koně - Cockfighter’s river. A tak vznikla legenda,
že duše tohoto koně navštěvuje vinice vysázené na jejich březích.
Od roku 2004 vlastní vinařství Agnew Wines Pty Ltd, které v roce 2011 zakoupilo také sousední vinařství Poole's
Rock a Audrey Wilkinson. Vína obou těchto špičkových producentů rovněž naleznete v naší nabídce.
Vína Cockfighter's Ghost jsou synonymem vinařské vášně a reprezentují místní terroir a použité odrůdy. Dělí se
do dvou řad. Za všechna vína nese odpovědnost hlavní technolog vinařství, Jeff Byrne (viz foto).
Řada Cockfighter's Ghost je výsledkem spolupráce s vybranými a prověřenými pěstiteli v různých oblastech, kteří
vinařství prodávají hrozny ze svých prémiových poloh. Patří sem rovněž vína z vlastních vinic v Hunter Valley,
z nichž dělají to „nejlepší z nejlepšího“ pro všechny skutečné milovníky vína.
Řada Cockfighter's Ghost Reserve jde ještě dále a nabízí maximálně noblesní kvalitu. Vína v této řadě vznikají
pouze v těch nejlepších ročnících.
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Červená vína
Shiraz "Reserve"
Odrůda:
Shiraz
Vinice:
Vinice v Hunter Valley; stáří keřů více než 50 let; hlinito-písčité
Vinifikace: Ruční sběr, jemné pomletí hroznů, studená macerace 4 dny, fermentace probíhá v tradičních
„2 tonne“ otevřených nádobách po dobu 10 dní s potápěním matolinového klobouku dvakrát denně.
Následně je víno lisováno a přečerpáno do 2500litrových francouzských sudů, kde 6 měsíců zraje.
Ocenění:
Wine Advocate: 2011 - 87

Cabernet Sauvignon "Reserve"
Odrůda:
Cabernet Sauvignon
Vinice:
Vinice v oblasti Coonawara; terra-rosa
Vinifikace: Jemné pomletí hroznů, studená macerace 5 dní, fermentace probíhá v tradičních „7 tonne“
otevřených nádobách po dobu 10 dní s jemným potápěním matolinového klobouku třikrát denně.
Následně je víno lisováno a přečerpáno do francouzských sudů, kde 12 měsíců zraje.
Před lahvováním je víno filtrováno.

Pinot Noir "Reserve"
Odrůda:
Pinot Noir
Vinice:
Vinice v Tasmánii; hlinito-vápenaté s vyšším podílem železa
Vinifikace: Ruční sběr, část hroznů je pomleta, část je ponechána vcelku. Hrozny putují do tradičních „2 tonne“
otevřených nádob, kde víno fermentuje po dobu 10 dní s jemným potápěním matolinového
klobouku třikrát denně. Následně je víno jemně lisováno a přečerpáno do francouzských barikových
sudů, v nichž víno 9 měsíců zraje.

Bílá vína
Chardonnay "Reserve"
Odrůda:
Chardonnay
Vinice:
Vinice v Adelaide Hills; hlinito-písčité
Vinifikace: Jemné pomletí hroznů, fermentace probíhá částečně v nerezových tancích a částečně v 500litrových
francouzských dubových sudech. Víno na nerezu i v sudu následně také zraje.
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