Mehevä & Hilloinen

Finca Las Moras Black
Label Malbec
Tyylikkään täyteläinen argentiinalainen punaviini on loistava
seuralainen juhlapöydän herkuille.

TAR J OILU EH D OTU S
Viini on loistava valinta tunnelmallisiin hetkiin esim. pihvin tai kypsien
juustojen kanssa nautittuna.
VÄR I
Syvän purppuranpunainen
TU OK SU
Tumman marjainen tuoksu, josta voi löytää mustaherukkaa, kypsää
kirsikkaa sekä mausteisuutta.
Hinta Alkossa

14,99 €

Maa

Argentiina

Tuotetyyppi

Punaviinit

Makeus/täyteläisyys

Täyteläinen

MEN ESTY S & MAIN E

Rypäleet

Malbec 100 %

Aromeiltaan lähes mustasävytteinen, ryhdikkään mausteinen ja yrttinen,
melko täyteläinen punaviini tummien liharuokien, myös riistan seuraan.
Viini on laadukas ja hyvin tehty. - Vi i n i s t ä Vi i n i i n - opas 2017

Sokeripitoisuus

3.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

14.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Hopeaa Vuoden Viinit 2015 -kilpailussa (sarja: Uuden maailman

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

Finca Las Moras

Alue / luokitus

San Juan

Altian tuotenumero

1016162

Alkon tuotenumero

432277

MAK U
Erinomainen tasapaino hedelmäisyyden ja tammen välillä. Mausta voi
aistia kypsää luumua, paahteista kahvia sekä suklaata. Hyvä rakenne ja
hienostuneet tanniinit.

punaviinit 11-17 euroa).Viinitila valittiin vuoden argentiinalaiseksi
viinintuottajaksi kansainvälisessä International Wine & Spirit Competition
–kilpailussa vuosina 2005, 2008 ja 2013. Vuonna 2009 viinitalo palkittiin
ennätysmäisellä 20 mitalilla samaisessa kipailussa.
'Viini on huikea kumppani esimerkiksi murealle, medium-kypsälle naudan
ulkofileelle.' - T om m i W alt h e r, E t e lä- Su om e n San om at
TAR IN A
Black Labelia valmistetaan vuosittain rajallinen 22 000 pullon erä, ja viini
on valmistettu tarkoin valituista parhaista rypäleistä korkean laadun
takaamiseksi. Rypäleet ovat kasvaneet Pederenal Valleyn alueella 1350
metrin korkeudessa merenpinnasta.
TU OTTAJ A
Moderneista viineistään tunnettu Finca Las Moras sijaitsee Tulumin
laaksossa San Juanin provinssissa 20 km päässä San Juanin
kaupungista. Tarhat sijaitsevat aurinkoisella alueella, jonka maaperä saa
lisäkosteutta Andien lumisilta vuorilta. Viinitila on valittu vuoden
argentiinalaiseksi viinintuottajaksi kansainvälisessä International Wine &

Spirit Competition -kilpailussa kolmena
vuonna.

