Mehevä & Hilloinen

Wolf Blass Red Label
Shiraz Cabernet
Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen keskitäyteläinen australialainen Shiraz
Cabernet-sekoitus, todellinen punaviinien aussi-klassikko!
Wolf Blass voitti 2020 International Wine and Spirit -kilpailussa Vuoden
punaviinituottaja -palkinnon!

TARJOILUEHDOTUS
Todella monikäyttöinen punaviini, joka sopii seurustelun lisäksi mainiosti
myös monien liha- ja makkararuokien kuin myös pastan ja pizzan kanssa.
VÄRI
Purppuranpunainen.
MAKU
Hinta Alkossa

9,98 €

Maa

Australia

Tuotetyyppi

Punaviinit

Makeus/täyteläisyys

Keskitäyteläinen

Rypäleet

Shiraz 70 %
Cabernet 30 %

Sokeripitoisuus

3.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

13.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Kierrekapseli

Tuottaja

Wolf Blass

viinimerkki.

Alue / luokitus

South Eastern
Australia

Wolf Blass valittiin Vuoden 2020 punaviinituottajaksi
kansainvälisessä Wine and Spirit -kilpailussa (International Red Producer of
the Year at the 2020), mikä oli jo neljäs kerta, kun tämä yksi Australian
tunnetuimmista ja arvostetuimmista viinitaloista voitti tämän upean
tunnustuksen. - International Wine and Spirit Competition (IWSC)

Altian tuotenumero

1023836

Alkon tuotenumero

467147

Mehukkaan hilloinen, keskitäyteläinen ja keskitanniininen, josta löytää
kirsikkaa, mustikkahilloa ja hienoista mausteisuutta.
Pieni osa viinistä on kypsytetty ranskalaisessa tammessa tuomaan viinin
monivivahteisuutta samalla kuitenkin säilyttäen hedelmäisen raikkauden.
MENESTYS & MAINE
Australialainen Wolf Blass Red Label Shiraz Cabernet on hintaluokkansa
parhaita pihvin piristäjiä. Melko täyteläisen ja kypsän viinin maussa on
mustaherukkaa, kirsikkaa ja yrttistä mausteisuutta. Suutuntuma on
napakoiden tanniinien ansiosta ryhdikäs. Jälkimaussa on savua ja kirpeitä
metsämarjoja. Loisto-ostos medium-kypsäksi paistetun jauhelihapihvin tai
kokolihapihvin seuraan, ja sopii poronkäristykselle ja riistallekin - Glorian
ruoka&viini 8/2019
Wolf Blassin viinit ovat voittaneet lukuisia palkintoja ja tunnustuksia. Wolf
Blass on Englannin myydyin ja nopeiten kasvava australialainen

TARINA
Vuonna 1966 perustetun Wolf Blassin tarina alkoi pienestä
vaatimattomasta vajasta yhdeksi maailman suosituimmista ja
palkituimmista viinitaloista. Wolf Blassin viinejä viedään yli 50 maahan ja
ne ovat kansainvälisesti ikonisiksi viineiksi tunnustettuja. Wolf Blass -viinit
kuvastavat viinintekijätiimin intohimoa vaalia perustajansa Wolfgang
Blassin perintöä ja historiaa kuin myös nykyaikaa luoden korkea-ja
tasalaatuisia viinejä kuluttajien nautittavaksi.

TUOTTAJA
Palkitut australialaiset Wolf Blass -viinit
tarjoavat viininystäville laajan valikoiman aina
huippuluokkaisiin super premium -viineihin
asti. Viinit tulevat useilta eri alueilta: Eden
Valley on yksi Australian parhaimmista
Rieslingin kasvualueista. Alhaalla laaksossa
sijaitsevien viinitarhojen ja liuskeisen
maaperän johdosta sadot ovat pieniä ja
rypäleet maultaan hyvin intensiivisiä, mikä tuo
viinien makuun upeaa mineraalisuutta.
Coonawarra on puolestaan tunnettu ns. ‘terra rossa’ -maaperästä,
punaisesta kivimaasta, joka tuo rypäleisiin upeaa kompleksisuutta,
eleganttiutta ja intensiivistä hedelmäisyyttä.

