
KENDALL-JACKSON
Vingården, som 1974 köptes av familjen Jackson, består av 35 ha och 
är belägen i Lakeport, Californien. När de köpte gården var det en 
valnötsodling, 1982 gjordes den om till vingård och vinfirman 
Kendall-Jackson var född.

År 1986  blev vingården utsedd till ”Winery of the Year” i Kalifornien. 
1987 köpte familjen Jackson en bit mark av vingården Tepusquet 
i Santa Maria Valley. Den nya vingården döptes till Cambria. 2 år 
senare, 1989, vann man 127 medaljer i olika vinsammanhang, bland 
annat 5 st Best of Show’s- medaljer och 36 guldmedaljer. Detta år blev 
man även utsedd till ”Winery of the Year” i Wine & Spirits Magazine.
I dag har de över 4200 hektar vingårdar och exporterar till mer en 60 
länder.

Kendall-Jackson Highland Estate
Hawkeye Mountain Cabernet Sauvignon

Producent: Kendall-Jackson
Ursprung: Alexander Valley, Kalifornien, USA
Druva: 100% Cabernet Sauvignon

Vinerna i serien Highland Estate är ett utryck för en enskild vingård 
och dess terroir. Hawkeye Mountin Estate ligger Sonoma, Alexander 
Valley. Här växer druvorna på branta slutningar, 300 - 700 möh, om-
rådet karakteriseras av varma nätter och svala dagar, mager vulkanisk 
jordmån. Tillgången på vatten är mycket begränsad vilket ger små 
druvor och klasar med hög koncentration av både färg- och smakäm-
nen.  

Vinet har legat 16 månader på fat, 90% på franska och resterande 
på amerikanska varav 38% är nya fat.

Doften är stor och fruktig med inslag av svarta vinbär, mineraler och 
cederträ.
Smaken är fyllig, tät, stram och balanserad med inslag av mineraler, 
cederträ, svarta vinbär, örter och lakrits.
Hawkeye Mountain Cabernet Sauvignon passar till kraftiga rätter av 
nöt och vilt.

Art nr: X5366KJ0201
Antal / kolli: 6
Volym: 750 ml



JACKSON ESTATE 
CAMELOT HIGHLANDS CHARDONNAY

Producent: Kendall-Jackson
Ursprung: Santa Maria Valley, Kalifornien, USA
Druva: 100% Chardonnay

Vinerna i serien Highland Estate är ett uttryck för en enskild vingård 
och dess terroir. Santa Maria Valley är den enda dalen utefter 
Kaliforniens kust som har öst-väst läge. Svala temperaturer och daglig 
dimma ger en extremt lång växtsäsong. Det i sin tur ger jämt mogna 
druvor med stor koncetration. Jormånen innehåller mycket kalk och 
kalcium. Vinet har legat 8 månader på rostade franska fat, varav 57% 
nya fat.

Doften är fruktig med inslag av ananas, persika, kanderad lime, 
kanel och fat. 
Smaken är medelfyllig, mjuk och krämig med inslag av mango, an-
nanas, rostade fat och smörkola.

Camelot Highlands Chardonnay passar till rätter av fågel, fläsk, kalv 
och grillad vit fisk.

Art nr: X5366KJ5201 
Antal / kolli: 6 flaskor
Volym: 750 ml

Vingården, som 1974 köptes av familjen Jackson, består av 35 ha och 
är belägen i Lakeport, Californien. När de köpte gården var det en 
valnötsodling, 1982 gjordes den om till vingård och vinfirman 
Kendall-Jackson var född.
År 1986  blev vingården utsedd till ”Winery of the Year” i Kalifornien. 
1987 köpte familjen Jackson en bit mark av vingården Tepusquet 
i Santa Maria Valley. Den nya vingården döptes till Cambria. 2 år 
senare, 1989, vann man 127 medaljer i olika vinsammanhang, bland 
annat 5 st Best of Show’s- medaljer och 36 guldmedaljer. Detta år blev 
man även utsedd till ”Winery of the Year” i Wine & Spirits Magazine.
I dag har de över 4200 hektar vingårdar och exporterar till mer 
en 60 länder.



JACKSON ESTATE 
OUTLAND RIDGE PINOT NOIR

Producent: Kendall-Jackson
Ursprung: Anderson Valley (Mendocino), Kalifornien, USA
Druva: 100% Pinot Noir

Druvorna till Jackson Estate Outland Ridge Pinot Noir kommer från 
de östradelarna av Anderson Valley. Man har planterat kloner av Pinot 
Noir från Dijon som i kombination med den karga jordmånen ger 
viner som är i europeisk stil. Vinet är jäst och lagrat tio månader på 
ekfat, majoriteten franska och en tredjedel nya.

Klarröd färg.
Doften är stor och aromrik med inslag av vildhallon, röda vinbär,
eukalyptus och fat.
Smaken är medelfyllig och mycket fruktig med inslag av vinbär, 
slånbär, rostade fat och mogna tanniner.

Passar till smakrika fiskrätter och ljus fågel.

Art nr: X5366KJ6601 
Antal / kolli: 6 flaskor
Volym: 750 ml

Vingården, som 1974 köptes av familjen Jackson, består av 35 ha och 
är belägen i Lakeport, Californien. När de köpte gården var det en 
valnötsodling, 1982 gjordes den om till vingård och vinfirman 
Kendall-Jackson var född.
År 1986  blev vingården utsedd till ”Winery of the Year” i Kalifornien. 
1987 köpte familjen Jackson en bit mark av vingården Tepusquet 
i Santa Maria Valley. Den nya vingården döptes till Cambria. 2 år 
senare, 1989, vann man 127 medaljer i olika vinsammanhang, bland 
annat 5 st Best of Show’s- medaljer och 36 guldmedaljer. Detta år blev 
man även utsedd till ”Winery of the Year” i Wine & Spirits Magazine.
I dag har de över 4200 hektar vingårdar och exporterar till mer 
en 60 länder.



K-J VINTNERS RESERVE CHARDONNAY
Ursprung: Kalifornien, USA
Druva: Chardonnay

Vinerna i serien Vinter’s Reserve har fått sitt namn av de 
framställningsmetoder man använder och även människorna som varit 
med och skapat dem. De mest kända vinerna från Kendall-Jackson. 
Druvorna till dessa viner kommer från vingårdar som sträcker sig från 
de kyliga regionerna i norr, Mendocino, till de betydligt varmare i 
söder, Santa Barbara.

Druvorna till Vinter’s Reserve Chardonnay kommer från svala 
vingårdar utmed Stilla Havskusten. Monterey ger friska, citrus och lime 
toner, det något varamare Santa Barbara ger vinet inslag av mango 
och ananas. Mendocino i norr ger karaktär av gröna äpplen och från 
druvorna plockade i Sonoma får man toner av mogna päron.
Vinet har legat sju månader “sur lit” i en kombination av franska och 
amerikanska fat. 

Doften är fruktig med inslag av mango, papaya, ananas, rostade fat 
och nötter.
Smaken är medelfyllig, fruktig med inslag av tropisk frukt, gröna 
äpplen, citrus, rostade fat och viss smörighet.

Vintner’s Reserve Chardonnay passar till rätter av fågel, fläsk 
och vit fisk.

Art nr: 7274701
Antal / kolli: 6 flaskor
Volym: 750 ml

Vingården, som 1974 köptes av familjen Jackson, består av 35 ha och 
är belägen i Lakeport, Californien. När de köpte gården var det en 
valnötsodling, 1982 gjordes den om till vingård och vinfirman 
Kendall-Jackson var född.
År 1986  blev vingården utsedd till ”Winery of the Year” i Kalifornien. 
1987 köpte familjen Jackson en bit mark av vingården Tepusquet 
i Santa Maria Valley. Den nya vingården döptes till Cambria. 2 år 
senare, 1989, vann man 127 medaljer i olika vinsammanhang, bland 
annat 5 st Best of Show’s- medaljer och 36 guldmedaljer. Detta år blev 
man även utsedd till ”Winery of the Year” i Wine & Spirits Magazine.
I dag har de över 4200 hektar vingårdar och exporterar till mer 
en 60 länder.



Vingården, som 1974 köptes av familjen Jackson, består av 35 ha och 
är belägen i Lakeport, Californien. När de köpte gården var det en 
valnötsodling, 1982 gjordes den om till vingård och vinfirman 
Kendall-Jackson var född.
År 1986  blev vingården utsedd till ”Winery of the Year” i Kalifornien. 
1987 köpte familjen Jackson en bit mark av vingården Tepusquet 
i Santa Maria Valley. Den nya vingården döptes till Cambria. 2 år 
senare, 1989, vann man 127 medaljer i olika vinsammanhang, bland 
annat 5 st Best of Show’s- medaljer och 36 guldmedaljer. Detta år blev 
man även utsedd till ”Winery of the Year” i Wine & Spirits Magazine.
I dag har de över 4200 hektar vingårdar och exporterar till mer 
en 60 länder.

Kendall-Jackson Vintners Reserve Syrah

Ursprung: Kalifornien, USA
Druva: Cabernet Sauvignon

Druvorna till Vinter’s Reserve Syrah kommer från Santa Barbara 
County. Santa Barbara County är ett av de svalaste områdena i 
Kalifornien och lämpar sig utmärkt för odling av druvor.
Vinet har legat 12 månader på fat, 87% på franska och resterande 
på amerikanska.

Mörkt röd färg.
Doften är stor och kryddig med viss mognad och inslag av blåbär, 
björnbär, vanilj och kryddor.
Smaken är medelfyllig och fruktig med inslag av björnbär, cederträ 
och mogna tanniner.
Passar till smakrika rätter av nöt, lamm. samt till ostbricka.

Art nr: X5366KJ5401
Antal / kolli: 6 flaskor
Volym: 750 ml


