Vivahteikas & Ryhdikäs

Trimbach Riesling Réserve
Pronssia Vuoden Viinit 2018 -kilpailussa & Viini-lehden Vuoden Valkoviini
finalisti. Erittäin tyylikäs ja runsas klassinen Ranskan Alsacen Rieslingvalkoviini.

TAR J OILU EH D OTU S
Viini sopii parhaiten kalaruokien seuraan. Viini on parhaimmillaan
marinoidun, grillatun tai kastikkeessa haudutetun (erityisesti rasvaisen)
kalan kanssa. Hieno viini aperitiivina ja aloitus illanvietolle.
VÄR I
Keltainen
TU OK SU
Kehittynyt, sitruksinen tuoksu, jossa mineraaliset aromit yhdistyvät
kypsään rieslingin hedelmäisyyteen.
Hinta Alkossa

24,49 €

Maa

Ranska

Tuotetyyppi

Valkoviinit

Makeus/täyteläisyys

Kuiva

Rypäleet

Riesling 100 %

Sokeripitoisuus

5.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

13.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

F.E. Trimbach

Alue / luokitus

AC Alsace

euroa. Hopeaa Vuoden Viinit 2016 -kilpailussa, sarja Eurooppalaiset

Altian tuotenumero

1002693

valkoviinit yli 11 euroa.

Alkon tuotenumero

588587

MAK U
Kuiva, ryhdikäs ja pirteän raikas maku, runsashappoinen ja hyvin
tasapainoinen. Jälkimaku on pitkä ja hedelmäinen.
MEN ESTY S & MAIN E
5 tähteä: "Avoin ja tyylikäs tuoksu muistuttaa aromeiltaan kypsää
punaista omenaa, persikkaa ja sitruksia. Siinä on lisäksi vivahteita
mineraalisuudesta ja petrolisuudesta. Melko runsas maku on kuiva,
mutta hedelmäinen. Tuoksun aromien lisäksi viinissä on persikan kiveä,
kukkaista parfyymiä, makeita mausteita ja häivähdys hunajaa. Viiniä
ryhdittävät reilun sitruksisen hapokkuuden lisäksi tuoksunkin lupaamat
mineraaliset vivahteet. Monipuolinen kokonaisuus jättää pitkään
maistuvan, veden kielelle nostattavan, mehiläisvahaa ja sitruksia
muistuttavan jälkivaikutelman." - Vi i n i s t ä Vi i n i i n 2018 - opas
Pronssia Vuoden Viinit 2018 -kilpailussa, valkoviinisarjat Eurooppa yli 17

TAR IN A
Tämä viini on hieno klassinen esimerkki Alsacen kalkkikivellä
kasvatetusta rieslingista. Viinin rypäleet tulevat ainoastaan
Ribeauvilléstä.
TU OTTAJ A
Ranskan Alsacen sydämessä Ribeauvillessa sijaitseva Maison Trimbach
on yksi alueen kuuluisimmista viinitiloista. Perheyrityksen juuret ja
perinteet yltävät kolmentoista sukupolven taakse vuoteen 1626. Riesling
on Trimbachin viinitilan ykkösrypäle sen moniuloitteisuuden ja
potentiaalin vuoksi. Perheen ylpeys on Clos Sainte Hune -viinitarha, jota
pidetään Alsacen Riesling-tilojen kuninkaana.

