
Naam van de wijn: Kistler Vineyards Russian River Valley ‘Dutton Ranch’  

 
Producent: Kistler Vineyards 

 
Herkomstbenaming: Russian River Valley, Sonoma, California, USA 

 

Druivenras(sen): chardonnay 100% 
 

Regio – Terroir - Wijnbedrijf: Kistler Vineyards is een klein, familie wijnhuis in de Russian River 
Valley. Ze hebben zich gespecialiseerd in het produceren van Bourgogne type chardonnay en 

pinot noir wijnen. Het wijnhuis werd in 1978 opgericht door de Kistler familie. Ze bezitten enkele 
van de allerbeste wijngaarden van Napa en Sonoma, inclusief Dutton Ranch (Russian River 

Valley) in Western Sonoma County. In de loop der jaren werd steeds meer wijn geproduceerd 

van de eigen wijngaarden.  
 

Vinificatie (wijnbereiding): De chardonnay wijnen van Kistler worden geproduceerd volgens het 
Franse voorbeeld. De wijnen worden volledig gegist in barriques, gebruik makend van zowel 

autochtone als van gekweekte gistsoorten. Na de malolactische gisting verblijven de wijnen op 

hun ‘lees’ (fijn bezinksel) en worden in barriques van Frans eikenhout (50% nieuw) opgevoed. Na 
11-18 maanden opvoeding worden de wijnen gebotteld zonder filtratie of klaring.  

  
Smaak impressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Bleek geel met een groen zweempje. 

Prikkelend frisse neus, met herinneringen aan de opvoeding op de ‘lees’ (eigen bezinksel), 
marsepein, mineralen en specerijen, brioche, hazelnoot, boterbabbelaar, kweepeer, citrus en een 

hint van rokerig hout. Zeer geconcentreerd, zuiver en mondvullend, fruitig met een krachtige 

minerale finale. Uitstekende Californische chardonnay met een goed evenwicht tussen terroir, 
vinificatie en houtopvoeding. Serveren: 12-14°C. Bewaren: redelijk snel toegankelijk, zeker 3-5 

jaar na de oogst te bewaren.  
 

Culinair advies: Deze minerale, volle en complexe chardonnay met rijpe tonen vraagt om 

smaakrijke gerechten: stevige zeevis, zeekreeft, langoest of krab met een volle roomsaus, 
parelhoen, tamme eend, kapoen, buitenloop boerenkip en zelfs kalfs- of varkensgebraad met – 

bijvoorbeeld - een romige, paddestoelen en/of truffelsaus. Een beetje decadent maar verrukkelijk 
is de combinatie met warme brioche, ganzenlever en truffel, met een gelei van deze wijn als 

sensuele katalysator. 

Medailles, onderscheidingen, eervolle vermeldingen: “…Steve Kistler and his partner, Mark Bixler, 
are at the top of their game, making world-class Chardonnays of remarkable consistency.” Robert 
Parker, Wine Advocate. 91-96 punten Robert Parker voor de Dutton Ranch chardonnay. 

Smaaktype: Volle, intense beleving, complex met houtrijping 
 

 


