Pirteä & Hedelmäinen

Kungfu Girl Riesling
Kungfu Girliä ei analysoida vaan siitä nautitaan hyvässä seurassa ja
rennolla asenteella. Viinintekijä-rockmanageri Charles Smithin sanoin:
’Cause Kungfu Girl kicks ass!’.
Kunniamaininta Vuoden Viinit 2020, Uuden maailman valkoviinit, hinta 1318 euroa.

TARJOILUEHDOTUS
Kala- ja äyriäisruuat, erityisen hyvä aasialaisen keittiön herkuille.
TUOKSU
Tuoksu on raikas, hedelmäinen ja sitrusmainen.
MAKU
Maku on hyvin hedelmäinen, raikas, kuivahko, erittäin pitkä, aromikas.
MENESTYS & MAINE

Maa

Yhdysvallat

Tuotetyyppi

Valkoviinit

Makeus/täyteläisyys

Puolikuiva

Rypäleet

Riesling 100 %

Sokeripitoisuus

13.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

12.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Kierrekapseli

Tuottaja

Charles Smith
Wines

Tammittamaton viini on levännyt terästankeissa 8 kuukautta ennen
pullotusta.

Alue / luokitus

Columbia Valley

Altian tuotenumero

1020077

Tiesitkö, että Charles Smithin inspriraation lähteenä Kungfu Girlin nimellä ja
etikettidesignille oli leffailta kaverin kanssa – Quentin Tarantinon Kill Bill leffa, Lucy Liun ja Uma Thurmanin tappelukohtaus, aasialaista take-awayta
ja lasillinen Rieslingia. Mikä olisikaan mahtavampaa kuin Lucy Liu Ghost
Fighterina uuden viinin etiketissä! Se antaa vihjeen viininystäville, että
juoma sopii hyvin aasialaisen ruoan kanssa.

Alkon tuotenumero

516277

'Kokonaisuus jättää veden kielelle nostattavan, hieman hunajaisen ja
persikan kiveä aromeiltaan muistuttavan jälkivaikutelman. Hyvin
viilennettynä seurusteluun. Myös hieman maustetumpien kala- ja
äyriäisruokien seuraan. Harmoninen, laadultaan erinomainen viini on
hintaansa nähden edullinen ostos.' - Viinistä Viiniin 2017 -opas
“Juicy and lively, with lots citrus blossom, lychee and a touch of lime, the
2015 Riesling Kung Fu Girl is medium-bodied, vibrant and crisp on the
palate, with terrific purity, integrated acidity and a great finish. It's a steal at
the price and will drink nicely for a year or more.” - 90 Points, Robert
Parker’s Wine Advocate
Charles Smith, vuoden viinintekijä Yhdysvalloissa. - Food & Wine Magazine
2009
TARINA

TUOTTAJA
Charles Smith perusti viinitilansa Walla
Wallaan Washingtonin osavaltioon vuonna
2001. Viinien mustavalkoinen, rockhenkinen
maailma on helposti lähestyttävää ja viinit
ovat tyyliltään ja laadultaan etikettien
antaman lupauksen arvoisia.

