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Beskrivning
Grape Gambler GSM har en attraktiv doft som för tankarna till björnbär, hallon,
kanderad röd och mörk frukt, kryddor, mynta och nykvarnad peppar. Smaken är mjuk
och medelfyllig med generös fruktighet samt inslag av fat, kryddor, mörka bär och
lakrits.

Rekommendation
Grape Gambler GSM är ett utmärkt ess att ta ut ur rockärmen om man får oväntat
besök. Ypperligt god som sällskapsvin men sitter även som handen i handsken till
medelfylliga kötträtter och utvalda ostar. Varför inte servera en plommonspäckad
kotlettrad på vildsvin med gräddsås och parmesandoftande potatisbakelse.

Produktion
Vinet har tagits fram av Altias inköpare tillsammans med familjeföretaget Miller Family
Wine Company som har 566 hektar vinodlingar i Paso Robles highlands. GSM är en
beteckning på viner från den Nya Världen som får sin inspiration från Rhônedalen i
södra Frankrike där vinet baseras på de tre druvorna Grenache, Syrah, och
Mourvèdre.
99% av vinet är lagrat på tank med stavar ( 40% är franska och 60% är amerikanska)
under 4 månader. Och 1% av vinet är lagrat på franska ekfat ( 224 L) som är 1 år
gamla under 8 månader.
Produkttyp: Rött vin Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 14 %
Druva:
Syrah 64,25% Grenache 26,35%
Mourvedre 8,4% Petite Sirah 1%
Producent/varumärke: Grape Gambler
Förpackning: Flaska 750 ml
Förslutning: Skruvkork
Sockerhalt: 6,7 gram/liter
Klimatsmart

Kul att veta
Denna produkt har en lättare glasflaska och är därför ett klimatsmart val.
Grape Gambler är viner som skall ha ett intressant ursprung, en attraktiv smakbild och
en klart tydlig miljöprofil. Vinerna fraktas från ursprungslandet i bulk för att minimera
transportens miljöpåverkan. De tappas sedan i miljövänliga lättviktsflaskor i Finland
och fraktas sedan till de nordiska länderna på bästa möjliga sätt.
Grape Gambler är viner med karaktär som det är ruter i. De skall ha en attraktiv
prisbild, så man inte får spader för att det kostar för mycket klöver. De skall vara
hjärterliga viner som passar att avnjuta som de är, med även utmärkta att
ackompanjera maten och det dukade bordet.
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