MIXOST – Fruktiga ekologiska viner från Burgenland i Österrike

* * Klicka på knappen för att beställa! * *

Vinområdet Burgenland är en perfekt plats för vinframställning och i Gols
ligger finns ett av Österrikes mest kända och bästa vinodlingsområden. De
gamla vingårdarna finns på sluttningarna av grusåsen i riktning ner mot
sjön.
År 2007 bytte Weingut Sonnenmulde till helt över till ekologiska
produktionsmetoder. Familjen har alltid varit medvetna om miljön och
angelägna att skydda sina odlingar. I en sund miljö med friska vinstockar
producerar man utmärkta viner från mogna och hälsosamma ekologiska
druvor.
Vinerna har fått en lugn jäsning och gott om tid att mogna. En gammal
traditionell vinkällare med stora ekfat kombineras idag med modern
vintillverkning. Samtliga viner är Eko & Vegancertifierade.

VIN 1 – Bio Weingut Sonnenmulde Grüner Veltliner Heideboden (2 flaskor)
Grüner Veltliner är utan tvekan den mest kända av de österrikiska druvsorterna vinerna från
Neusiedlersjön har en fruktig doft med en elegant bukett.
DOFT & SMAK: Grüner Veltliner Heideboden är ett torrt, ungdomligt, smakrikt och fruktigt vin. Lätt
kryddig smak med inslag av gröna äpplen, honungsmelon och citrus.
SERVERAS TILL: Fisk, skaldjur, rätter med ljust kött och till vegetariska rätter.

VIN 2 – Bio Weingut Sonnenmulde Riesling (2 flaskor)
Rieslingdruvan når utmärkta kvaliteter i odlingarna och utvecklar en rik blommig bukett och en
tilltalande fräsch syra.
DOFT & SMAK: Fruktig, mycket frisk doft med inslag av persika, lime och mineral. Fräsch och fruktig
smak med toner av grönt äpple, persika, lime och mineral.
SERVERAS TILL: Fisk, skaldjur, kyckling eller till vegetariska rätter.

VIN 3 - Bio Weingut Sonnenmulde Pinot Noir (2 flaskor)
Pinot-druvan är känd sedan medeltiden i Österrike och finns i nästan alla vinodlingsområden i landet.
Pinot Noir passar perfekt för klimatet i området kring sjön Neusiedl. Druvan mognar tidigt och ger
uttrycksfulla viner med en rik smak.
DOFT & SMAK: Granatröd färg. Druvtypisk fruktig doft av körsbär, jordgubbar med fina rostade
nyanser. Balanserad mycket fruktig smak med toner av körsbär, jordgubbar och hallon. Elegant långt
avslut.
SERVERAS TILL: Ljust kött, fågel, fläskkött, stekt fisk och till vegetariska rätter.

EKO / VEGAN viner från Burgenland

OBS Det här vinpaketet är ett tillfälligt lokalt specialerbjudande från oss som bara kan levereras
genom privatimport till systembutikerna i KUNGÄLV och SKÄRHAMN! Priset för de sex ekologiska
vinerna i lådan är 732: PRIVATIMPORT: Så här enkelt gör du en privatimport till Systembolaget!
 SYSTEMBOLAGETS SIDA: På den här web-sidan kan du beställa vinpaketet!

