Runsas & Paahteinen

Pongrácz Brut
Tyylikäs eteläafrikkalainen kuohuviini, joka on tuotettu klassisella
Méthode Cap Classique -menetelmällä. Voitti kultaa Vuoden Viinit 2017 kilpailussa.

TAR J OILU EH D OTU S
Erinomainen aperitiivi sekä tyylikäs valinta juhlajuomaksi.
VÄR I
Vaaleankeltainen
TU OK SU
Tuoksusta voi aistia mineraalisia piirteitä.
MAK U
Mausta voi aistia runsasta hedelmäisyyttä, paahteisuutta sekä kevyttä
mausteisuutta. Sitrusten hapokkuus antaa maulle ryhtiä ja jälkimaku on
miellyttävän viipyilevä.

Hinta Alkossa

15,99 €

Maa

Etelä-Afrikka

MEN ESTY S & MAIN E

Tuotetyyppi

Kuohuviinit

Makeus/täyteläisyys

Erittäin kuiva

Rypäleet

Pinot Noir 60 %,
Chardonnay 40 %

Sokeripitoisuus

8.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

12.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

Pongrácz

Alue / luokitus

Western Cape

Altian tuotenumero

1003563

Alkon tuotenumero

555687

Kultaa Vuoden Viinit 2017 -kilpailussa, sarjassa Kuohuviinit yli 13 euroa.
'Väriltään vaaleankeltaisen viinin moniulotteinen ja elegantti tuoksu on
paahteinen, kypsän sitruksinen ja briossinen. Hapokas ja raikas maku on
kuiva ja vastaa tuoksua. Samppanjamaisella viinillä on hyvä rakenne ja
pitkä miellyttävä jälkimaku.' - Vu ode n vi i n i t 2017 - ki lpai lu
'Eloisa sitrusmainen hapokkuus antaa maulle ryhtiä ja kannattelee
kokonaisuutta hieman mausteiseen, kukkaiseenkin jälkivaikutelmaan.
Laadukas ja hyvin tehty.' - Vi i n i s t ä Vi i n i i n 2017 - opas
'Melkein samppanjaa.' - Vi i n i as i an t u n t i j a J ou ko M y kkän e n ,
H e ls i n gi n San om at
TAR IN A
Kuohuviini on valmistettu ranskalaisia perinteitä kunnioittaen
käsinpoimituista Chardonnay- ja Pinot Noir -rypäleistä. Sekoitteessa on
nykyisin mukana myös hieman (alle 5 %) Pinot Meunieur -rypälettä
tuomassa viiniin hedelmäisyyttä. Pongracz on yksi harvoja
eteläafrikkalaisia Pinot Meunierin käyttäjiä. Viinintekijänä toimii Elunda
Basson.
TU OTTAJ A
Pongrácz-kuohuviinien taustalta löytyy
upseeri ja aatelinen herrasmies sekä
Euroopan lähihistoriaan liittyvää suurta
dramatiikkaa. Tänä päivänä Pongrácz on
Etelä-Afrikan arvostetuimpia
kuohuviinitaloja, jonka elegantit viinit ovat
ansainneet useita kansainvälisiä
tunnustuksia

