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Rypälelajikkeet

Malbec

Alkoholi

13,5 %

Luonnehdinta

Intensiivinen, rubiinin punainen väri. Runsas
tuoksu jossa boysenmarjaa, vadelmaa ja
paahteisia kahvin aromeja. Suutuntuma on
runsaan hedelmäinen, alkoholi äärimmäisen
hyvässä tasapainossa ja tanniinit miellyttävän
pehmeät. Aromimaailma mukailee tuoksua
joskin aavistus tammea on aistittavissa
häivähdyksenä vaniljaa. Jälkimaku on
keskipitkä ja viipyilevä.

Ruokasuositus

Monipuolinen viini grilliruoille

Viinialue

Swartland on tämän hetken trendikkäin viinin
tuotanto-alue Etelä-Afrikassa. Vuodesta 1990
se on houkutellut seikkailunhaluisimmat
viinintekijät kokeilemaan viininvalmistusta
ilman keinokastelua maassa jossa kastelu on
enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Syy tähän
löytyy pitkälti vanhasta köynnöskannasta joka
kestää hyvin kuivempiakin jaksoja.
Punaviineissä tyypillisiä lajikkeita ovat
Rhônen-laakson sekä Lounais-Ranskan
lajikkeet kuten Malbec.

Laatikkokoko

12 kpl/laatikko

Muuta

Kypsytys 4 kk sekä Ranskalaisessa että
Amerikkalaisessa tammessa
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Most Wanted – No Nonsense wines! Turhat pönöttämiset pois,
nauttimaan siitä! Most Wantedin viineihin etsitään parhaat rypäleet
ympäri maailman, ultrahyvällä hinta-laatusuhteella. Näillä viineillä riisut
viinistä kaiken turhan hifistelyn.
Most Wantedin takana on Off-Piste Wines – Moderni ja dynaaminen
brittiläisessä omistuksessa oleva viinitalo, joka tuottaa viinejä ympäri
maailmaa (mm.Australia, Uusi-Seelanti, Saksa, Unkari). Off Pisteellä ei
ole tarhoja, vaan viinit tuotetaan luotettujen sopimusviljelijöiden
tarhoilta. Viinintekijätiimiä pyörittää Suomessakin vieraillut Master of
Wine (MW) Clem Yates. Alla pari sanaa Clemiltä:
“My career in the wine industry really began when I used my chemistry
degree to study Oenology as a post graduate at Roseworthy University in
Australia. It was there that I developed a real passion for the process of
creating and developing wines. I passed the Master of Wine in 2011.
I am currently the Sourcing and Supply Director at Off-Piste Wines.
OPW is a small, highly skilled team that sell to the Off-trade. Our main
customers are the UK retailers, however we are now focusing on some
export markets. I try to use my knowledge and experience to protect
quality from the process of picking the grapes right through to when a
customer opens a bottle.
I am also a Panel Chair judge at the International Wine Challenge
competition and sit on several wine trade committees.
Prior to joining Off-Piste I was responsible for all the own label Beers,
Wines and Spirits at Sainsbury’s. During my time there I developed the
“House” range of wines and re-established the Taste the difference level
from around the world. I have also worked for Tesco in-house. I started
winemaking as a flying winemaker covering vintages in both the Northern
and Southern hemispheres including Australia, California, Chile, France
and Italy.”
– Clem Yates MW

