Roteva & Voimakas

Trapiche Terroir Series
Finca Coletto Malbec 2014
Trapichen Terroir Series Malbecit ovat vuodesta toiseen maailman
arvostetuimpia Malbec-viinejä.

VÄRI
Tumma, syvänpunainen väri, jossa purppuran vivahteita
TUOKSU
Moniulotteisessa ja voimakkaassa tuoksussa punaista marjaa, tummaa
kirsikkaa, mustikkaa sekä karhunvatukkaa
MAKU
Tämä roteva viini on erittäin täyteläinen, tasapainoisen tanniininen, kypsän
mustaherukkainen, mausteinen ja tamminen.
MENESTYS & MAINE
Even in the slighly warmer year, the 2014 Terroir Series Malbec Finca
Coletto managed to keep the elegance and comes through as fresher than
the majority of the other Terroir Series bottlings from the year. It does not
suffer in comparison with the cooler 2013 that shows more vibrant, even
though this 2014 reveals enviable frehsness and detail. 93 points. - Wine
Advocat / Robert Parker
The bluberry and blackberry aromas are very expressive here. Full-bodied,
yet tight and composed with lightly chewy tannins and a salty, limestone
undertone. Focused and intense. 96 points. - James Suckling
Editor's choice. Blackberry and cassis aromas are so subtle, balanced and
clean that they barely register while luring you in. An elastic, wide palate
has firm, slightly abrasive tannins that should mellow with more time in the
bottle while blackberry, chocolate and spice flavours finish long and
smooth, with a hint of raisin. 93 points. - Wine Enthusiast
TARINA
Trapichen Terroir Series on kunnianosoitus Trapichen viljelijöille: joka vuosi
Trapichen viinintekijätiimi arvioi yli 200 eri Malbecia eri tarhoilta
Mendozassa ja valitsee näistä kolme parasta. Nämä kolme viiniä kantavat
kukin kasvattajansa nimeä pullossa. Coletton rypäleet on kerätty El Peral nimiseltä palstalta, joka sijaitsee n. 1.120 metrin korkeudessa Andien
rinteellä.
VALMISTUSTAPA
Kypsytetty 18kk ranskalaisissa tammitynnyreissä.
Viinin ikääntymispotentiaali on jopa 15 vuotta vuosikerrasta.
TUOTTAJA
Vuonna 1883 perustettu Trapiche on Argentiinan palkituin viinintuottaja,
jonka tuotannosta 90 % menee vientiin. Viinitalon laadukas tuotanto tulee
Mendozan laaksosta, joka on Argentiinan huippuviinialue.

Maa

Argentiina

Tuotetyyppi

Punaviinit

Makeus/täyteläisyys

Erittäin täyteläinen

Rypäleet

Malbec

Sokeripitoisuus

3.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

15.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

Bodega Trapiche

Alue / luokitus

Mendoza

Altian tuotenumero

1002555

Alkon tuotenumero

931468

