Onlineprovning - Gran Syrah.

Onsdagen den 31 mars 2021 18.00 - helt kostnadsfritt.
Missade du provningstillfället?
Se provningen här >>

Finca Las Moras vackra vingårdar med Andernas siluett som tornar upp sig i horisonten ligger cirka 20 km från staden San Juan i
Argentina. San Juan är landets näst största distrikt och är beläget norr om Mendoza och står för ca 25 procent av produktionen.
Framförallt har området de senast åren fått stor uppmärksamhet för sina Syrahviner.
Finca Las Moras har cirka 1400 hektar av vingårdar planterade i de tre dalarna Pedernal (1350 m ö.h), Zonda (950m ö.h) och
Tumlu som ligger 650 meter över havet. Moras betyder mullbär på spanska och eftersom det kring vingårdarna växer rikligt av
dessa träd har de fått ge vinfirman dess namn. Det torra klimatet ger ypperliga förutsättningar för ekologisk och hållbar odling och
här ligger Finca Las Moras i framkant. Man odlar en rad olika druvsorter men fokus ligger främst på Syrah, Malbec, Viognier,
Chardonnay och Sauvignon Blanc.

Provning av två årgångar.
Vi provar två olika årgångar av Las Moras Gran Syrah.
Årgång 2017 lanseras som en tillfällig nyhet på Systembolaget med start den 23/3. Årgång 2014 finns i Systembolagets
beställningssortiment så det gäller att beställa i god tid innan provningen. Provningen kommer att ledas av folk o folks egen
dryckesexpert Mats Claësson.
Provningen äger rum 31 mars 18.00 2021 och är helt kostnadsfri, ingen förbokning krävs - du når provningen via länken nedan
vid tidpunkten för provningen:

Livestreama provningen - klicka här >>
Om du har problem att komma in till provningen via länken eller har problem med ljud eller bild mejla
gärna webinar@folkofolk.se så får du hjälp.

Vi provar följande viner:

Las Moras Gran Syrah 2017
Systembolagsnummer: 90378

149,00 kr

Las Moras Gran Syrah 2017 har nyanserad och intensiv doft
med inslag av björnbär, plommon, mynta, plommon, peppar,
kryddor, lakrits och choklad. Smaken är välbalanserad med
inslag av mörka frukter, fat, tobak, muskot och fikon i ett långt
avslut.
Säljstart 23/3 2021.

Las Moras Gran Syrah 2014
Systembolagsnummer: 72907

179,00 kr

Obs! om du går direkt via Systembolagets hemsida måste
du slå in 01 efter varunumret det vill säga 7290701 för att
den ska visa sig!
Las Moras Gran Syrah 2014 har nyanserad och kryddig doft
med inslag av cederträ, mörka frukter, mynta, plommon,
peppar och choklad. Smaken är välbalanserad med inslag av
mörka frukter, fat, tobak, kryddnejlika och fikon i ett långt
avslut.

Se också

Las Moras Chardonnay i ny fräsch årgång och design.
Det ekologiska Chardonnay-vinet från Argentina har fått ny design. Passar till
många rätter på fågel, fisk, fläsk och grönsaker. Inspireras av våra recept!
Läs mer

Krämig pasta med vilt.
Krämig pasta med sås gjord på strimlat viltkött, grädde, vin och en massa andra
godsaker. Snabbt, enkelt och makalöst gott! Servera med ett glas Ripasso.
Läs mer

Se alla våra virtuella provningar i efterhand.
Under våren har vi haft flera intressanta vinprovningar online från olika
producenter runtom i världen. Här kan du nu se samtliga provningar i efterhand!
Läs mer

