Art Collection - färgstarka vinnyheter från Faustino.

Stort konstintresse hos familjen Faustino Martinez
Ägarfamiljen till vinhuset Faustino har alltid haft ett stort konstintresse och sedan lång tid tillbaks har deras viner prytts av olika
porträtt. När deras välkända Gran Reserva lanserades 1968 användes en tavla av Rembrandt som föreställer konstnärens
vinhandlare Nicolaes Van Bambeeck. Sedan några år tillbaks finns det välkända porträttet på de flesta av vinhusets viner. Nu har
man låtit den colombianska konstnären Willy Ramos låtit göra sin tolkning av det kända ansiktet.

Moderna viner i färgrik design

Willy Ramos är verksam i Valencia, Spanien och är känd för sina stora
oljemålningar som visar upp en explosion av färger. Hans stil visar sig tydligt på
Faustino Art Collection vinerna som är mycket färgglada och gör en glad i
sinnet.
Nu välkomnar vi två av vinerna till Sverige och deras smak och karaktär speglar
väl den moderna designen. Det vita vinet som är sprunget ur druvorna Viura
och Chardonnay har en härligt fruktig och fräsch smak och det röda vinet är en
välbalanserad Tempranillo Reserva som får sin fostran i ekfat.

Välansedd egendom med export över hela världen
Bodegas Faustino som ligger i Oyón (Rioja Alavesa) har mer än 150 års erfarenhet av vinmakeri och lagring av vin. Man började
att exportera vin på 1960-talet och nu skeppar man vin till mer än 70 länder över hela världen. Faustino I är världens mest sålda
Rioja Gran Reserva och står för hela 40 % av den totala exportförsäljningen. Man är även en av de största markägarna i Rioja
med 650 hektar vinodlingar.

Faustino Art Collection serveras på Idrottsgalan 2020
För alla som älskar sport är Idrottsgalan en av årets största händelser. Den går av stapeln i slutet av januari och det är mer än
3000 gäster. Idrottsgalan hyllar våra idrottshjältar och svensk idrotts framgångar. Man samlas och avnjuter en trerätters
galamiddag med viner från Bodegas Faustino och prisceremoni. Faustino Art Collection Viura Chardonnay serveras till
förrätten. Årets evenemang äger rum i Ericsson Globe den 27 januari 2020 och galan direktsänds i SVT1, SVT Play och Sveriges
Radio.

Faustino Art Collection Viura Chardonnay
Systembolagsnummer: 75962

99,00 kr
Fruktig och fräsch smak med inslag av stenfrukter, melon och
en fläkt av färska örter. God till lätta och medelkraftiga fiskoch skaldjursrätter samt till sallader med skaldjur.

Faustino Art Collection 2013
Systembolagsnummer: 75148

145,00 kr
Smaken är rund, medelfyllig och välbalanserad med inslag
av mörka bär, vanilj och rostade fat. Utmärkt till smakrika
rätter av kalv, lamm och nöt och lättare vilt samt till krämigare
ostar.

