CLYDE PARK
ZEMĚ: AUSTRÁLIE
OBLAST: STÁT VICTORIA
LOKALITA: Moorabool Valley,
Geelong
ROZLOHA VINIC: 35 HA
PODLOŽÍ: jíl, pískovec s čedičem nad
vápencové podloží
ODRŮDY: Pinot Noir, Chardonnay,
Shiraz, Sauvignon Blanc, Pinot Gris,
Sangiovese
TOP VÍNO: Pinot Noir sigle block D
TECHNOLOG:
KONTAKT: +61 3 5281 7274, 2490
Midland Highway, Bannockburn, Victoria
3331

WEB: https://www.clydepark.com.au/
Vinařství Clyde Park bylo založeno v roce 1979 a původně byly ve vinicích jen vysazeny odrůdy
Chardonnay a Pinot Noir. Další výsadba od té doby zvýšila vinici na 35 hektarů, rozšířila původní
Pinot Noir a Chardonnay a přidala Shiraz, Sauvignon Blanc a Pinot Gris. V různých polohách mají 7
klonů Pinot Noir zakoupených ve Švýcarsku, Kalifornii, Francii i Austrálii. Dále 6 klonů Chardonnay, 2
klony Shirazu a 2 klony Sauvignonu Blanc a jediný klon Pinot Gris. Což nám dává skvělou diverzitu.
Viniční plochy se sestávají ze zvlněných severních východních svahů – logicky, jedná se o opačnou
polokouli. Půda je různorodá od jílu k pískovci s čedičem přes vápenaté podloží. Výsadba na našem
severovýchodním svahu poskytuje vynikající expozici slunečního záření, zatímco rovina u řeky
ochranu proti teplu a větru. Polohy se nachází na malebných kopcích obklopujících řeku Moorabool,
30 km severně od Geelong, Victoria nedaleko Melbourne. Výnosy jsou nízké a zakládáme si na
čistotě, komplexitě a jemnosti našich vín. Postupem času jsme formovali naší filozofii k ekologické
udržitelnosti, rovnováze v přírodě bez používání chemie ve vinici. Prostě děláme organické víno.
Vyrábíme si vlastní kompost, recyklujeme veškeré odpady a následně je používáme. Plevel
minimalizuje chov našich ovcí, zmenšili jsme mechanizaci na naprosté minimum a tím i spotřebu
nafty. Dokonce i použitý olej z kuchyně naší restaurace recyklujeme na naftu. Dokonce máme 100
solárních panelů na střeše a ty nám dodávají energii pro každodenní provoz vinařství i restaurace.
Pro naší restauraci si máme produkci vlastní
zeleniny i ovoce. Dále pak chov slepic a ovcí.
Jsme hrdí na to, že jsme byli uznáni jako
5hvězdičková vinice Jamese Hallidaye.

BÍLÁ VÍNA:
Estate Chardonnay
Odrůda:

Chardonnay 100 % 3 různé klony vysázeny mezi 1978–1996

Vinice:

3 polohy jež se scelují do cuvée. Aluviální, vulkanické a žula

Vinifikace:

lisují se celé hrozny i s třapinami, následně probíhá spontánní fermentace na
dubových sudech. Poté zraje na dubových sudech z 30 % nových na jemných kalech a
po dobu 6 měsíců. Během této doby proběhne i maloaktická fermentace. Poté
dochází k vytváření tohoto unikátního cuvée ze třech různých poloh a třech různých
klonů

Single block B3 Chardonnay
Odrůda:

100 % Chardonnay, klon Penfolds P58

Vinice:

černý jíl

Vinifikace:

Lisují celé hrozny. Spontánní fermentace na dubových sudech z ¼ nových, kde víno
zraje po dobu 9 měsíců na jemných kalech před lahvování.

ČERVENÁ VÍNA:
Estate Pinot Noir
Odrůda:

100% Pinot Noir

Vinice:

víno je scelováno z pěti různých poloh vysázených v letech 1988 až 2000 a klonů této
odrůdy.

Vinifikace:

Z ¼ je jsou hrozny lisovány se stopkami a třapinami. Dále spontánní fermentace a
zrání z části na nerezu a dubovém sudu. Finální cuvée je ¼ na sudu a 75 % na nerezu.

Single D Block Pinot Noir
Odrůda:

100% Pinot Noir

Vinice:

čediče na povrchu a černé jíly v podloží.

Vinifikace:

¼ hroznů lisováno v celku, zbytek bez třapin a stopek. Spontánní kvašení na dubovém
sudu, zrání na ¼ na nových po dobu 9 měsíců.

Single Block, College´´ Block F Pinot Noir
Odrůda:

100% Pinot Noir

Vinice:

vulkanické vyvřeliny, černý jíl, fragmenty hornin

Vinifikace:

lisování 100 % celých hroznů i s třapinami, spontánní kvašení na dubovém sudu, zrání
na sudu z ¼ nových po dobu 9 měsíců na jemných kalech.

