SEBASTIANI
LOKALITA: USA, Kalifornie, Sonoma
ROZLOHA VINIC: 91 ha
PODLOŽÍ: Komplexní od vulkanických až po aluviální
ODRŮDY: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petite Syrah, Pinot
Noir, Zinfandel, Malbec, Dolcino, Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Roussane, Viognier
TOP VÍNO: "Cherryblock" Cabernet Sauvignon, "Gravel
Bed" Cabernet Sauvignon, "Patrick's Vineyard"
Chardonnay
TECHNOLOG: David Nakaji
KONTAKT: 389 4th St E, Sonoma, CA 9547
WEB: www.sebastiani.com

Vinařství Sebastiani bylo založeno již v roce 1904 italskými emigranty z Toskánska. V roce 2008 jej zakoupil Bill
Foley a přiřadil jej k dalším vinařským majetkům Foley Family Wines.
Vinařství Sebastiani sídlí v Sonomě a vlastní vinice ve známých subapelacích Sonoma Valley, Alexander Valley,
Carneros, Dry Creek a Russian River Valley, tedy od těch umístěným blízko horám až po ty blíže k oceánu.
Nejznámějšími jsou jejich single vinice Cherryblock, Patrick’s Vineyard, Robert’s Vineyard, z nichž pocházejí ta
nejkvalitnější vína.
Odlišnost klimatických podmínek i půdního složení je důvodem poměrně velkého množství odrůd, které pěstují.
Jejich vlajkovou (modrou) odrůdou je Cabernet Sauvignon, z bílých pak Chardonnay. Své místo mezi skvělými víny
ale zaujímají i další odrůdy, o což se stará hlavní technolog vinařství David Nakaji (viz foto), který má doktorát
z chemie na Yale University, Master Degree z Enologie a pěstování révy z UC Davis a vinařskou praxi z Napa Valley
v Kalifornii, stáž u Louise Latoura v Burgundsku a v Chateau Tahbilk v Austrálii.
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Červená vína
Cabernet Sauvignon
Odrůda:
81,3 % Cabernet Sauvignon, 6,8 % Petit Verdot, 4,6 % Merlot, 3,7 % Ruby Cabernet, 3,6 % Malbec
Vinice:
Stáří keřů téměř 60 let; štěrkové, aluviální
Vinifikace: Studená macerace po dobu 3 dnů, jemné pomletí hroznů, fermentace v nerezových tancích
při relativně vyšších teplotách. Následuje jemné lisování, čiření vaječným bílkem a 9 měsíců zrání
v primárně amerických dubových sudech. Odrůdy se vinifikují zvlášť a na konci míchají.

Zinfandel
Odrůda:
76 % Zinfandel, 11 % Syrah, 8 % Malbec, 3 % Barbera, 2 % Petit Verdot
Vinice:
Terra Rosa, štěrkové, aluviální
Vinifikace: Studená macerace po dobu 3 dnů, naočkování vyšlechtěnými kvasinkami podporujícími malinové
tóny a následná fermentace. Jemné lisování a stočení do jedno-, dvou- a tříletých francouzských
bariků a amerických sudů, kde víno zraje dalších 9 měsíců.

Merlot
Odrůda:
88,3 % Merlot, 10,5 % Malbec, 1,2 % Petit Verdot
Vinice:
Křída, hlinité, štěrkové, aluviální
Vinifikace: Studená macerace po dobu 3 dnů, jemné pomletí hroznů, fermentace (10 až 15 dní) v nerezových
tancích při relativně vysokých teplotách. Jemné lisování, mísení, a zrání v amerických dubových
sudech po dobu 9 měsíců.

Bílá vína
Chardonnay
Odrůda:
100 % Chardonnay
Vinice:
Komplexní od vulkanických až po aluviální
Vinifikace: Ruční sběr, jemné lisování hroznů, fermentace probíhá z poloviny v sudech a z poloviny v nerezových
tancích (teplotně řízená při nižší teplotě). Následuje malolaktická fermentace a částečné (89 %) zrání
v nových a použitých francouzských, maďarských a amerických dubových sudech po dobu 10 měsíců.
Zbývajících 11 % vína zraje v nerezových tancích.
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