Mehevä & Hilloinen

Tarapacá Reserva
Cabernet Sauvignon Syrah
Tuhdimpien liha- ja grilliruokien punaviini Chilen arvostetulta
viinialueelta.

TAR J OILU EH D OTU S
Tuhdimmille liha- ja grilliruoille esimerkiksi lampaalle ja riistalle.
VÄR I
Väriltään syvä, tumman punainen
TU OK SU
Tuoksussa mm. kypsiä punaisia marjoja, makeaa mausteisuutta ja
hieman savuisuutta.
MAK U
Täyteläinen, keskitanniininen, mustaherukkainen, karhunvatukkainen
ja hennon maitosuklainen, jossa aistii mausteita ja kevyttä tammisuutta.

MEN ESTY S & MAIN E
Suutuntuma on melko pehmeä ja viini on tyyliltään lämminhenkinen.
Kokonaisuus jättää melko pitkään suussa viipyvän kypsän marjaisen ja
savuisen jälkivaikutelman. Viini on sopusuhtainen kokonaisuus. Vi i n i s t ä Vi i n i i n 2017 - opas
Neljä tähteä / Erinomainen ja harmoninen viini, enemmän kuin hintansa
arvoinen - Vi i n i s t ä vi i n i i n 2015
Tarapacán viinitila on palkittu seuraavilla kestävän kehityksen
palkinnoilla: The Green Company of the Year 2016 The Renewable
Energy Implementation Award 2018 The Ethical Company of the Year
2018 - Dri n ks B u s i n e s s
TAR IN A
Vain 35 % viinistä on kypsytetty ranskalaisessa ja amerikkalaisessa
tammessa yhteensä seitsemän kuukauden ajan hedelmäisyyden
säilyttämiseksi. Viini on suodatettu erittäin hellävaroen. ”La Cuesta”
tarkoittaa mäkeä tai kukkulaa, eli tämän viinin köynnökset ovat
kasvaneet Isla de Maipon aurinkoisella mäenrinteellä. Terroir-sarjan
viinit tehdään rypäleen kasvupaikkaa sekä rypäleen ominaista luonnetta
kunnioittaen.
TU OTTAJ A
Viña Tarapacá on vuonna 1874 perustettu viinitila Chilen sydämessä,
Maipo Valleyn Isla de Maipossa, joka on Chilen pienin ja kuuluisin
viininviljelysalue. Viña Tarapacá tekee viiniä hyödyntämällä yli
satavuotista kokemustaan, mutta myös käyttämällä uusinta
viininvalmistusteknologiaa parhaimman mahdollisen laadun
takaamiseksi.

Hinta Alkossa

10,48 €

Maa

Chile

Tuotetyyppi

Punaviinit

Makeus/täyteläisyys

Täyteläinen

Rypäleet

Cabernet
Sauvignon,
Syrah

Sokeripitoisuus

3.10 g/litra

Alkoholipitoisuus

13.50 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

Viña Tarapacá

Alue / luokitus

D.O. Central Valley

Altian tuotenumero

1002662

Alkon tuotenumero

005415

