Viña San Pedro, Chile

Gato Negro Cabernet Sauvignon
Shiraz 100 cl kartonkitölkki
Alkon makuluonnehdinta
Mehevä & hilloinen

Väri
Eloisan punainen violetin sävyin.

Maa:

Chile

Alue:

Central Valley

Tuottaja:

Viña San Pedro

Hintaryhmä
9-10 €

Tuoksu
Rypäleinen, hieman mausteinen.

Vuosikerta:

2010 Varmista vuosikerta *

Pullokoko:

100

Alkoholia:

13.5 %

Rypäle
Shiraz, Cabernet Sauvignon

Maku
Keskitäyteläinen, miellyttävän
pehmeä, mustaherukkainen,
mustikkainen, kevyen tamminen.

Pulloja/laatikkko:

12 kpl

* asiakaspalvelu@pernord-ricard-finland.com

Kätevä mökille, pikniklle ja veneelle
Gato Negro Cabernet Sauvignon Shiraz on mutkaton punaviini yleiskäyttöön esimerkiksi vasikalle, punaisille
lihoille ja tietysti lampaalle. Kierrekorkilla varustettu kartonkipakkaus on helppo avata ja sulkea ja se
kulkee kevyesti ja kätevästi mukana vaikkapa piknikille ja mökille. Parhaimmillaan viini on tarjoiltuna
15-18 asteisena.
Uudet viinibrändit tulevat ja menevät, mutta Gato Negro pitää vuodesta toiseen pintansa suomalaisten
kestosuosikkina. Kysymykseen Tunnetko Gato Negro -viinin? vastaa myöntävästi 83 % yli 18-vuotiaista
suomalaisista *. Korkea tunnettuus näkyy myös myynneissä - vuonna 2014 Gato Negroa myytiin Alkossa huikeat
yli 2 miljoonaa litraa eli paljon enemmän kuin mitään muuta viinibrändiä. Vuonna 2014 Gato Negro olikin
jälleen sekä Suomen myydyin punaviini että valkoviini.
Gato Negron taru alkoi vuonna 1960 ja vuosien saatossa se on kehittynyt punaisesta sekoiteviinistä tunnetuksi
viiniperheeksi, joka koostuu kahdeksasta eri rypälelajikkeesta. Laatua on vuosien varrella jatkuvasti
parannettu mm. uusia kasvualueita kartoittamalla ja se on kantanut hedelmää, sillä Gato on voittanut
kansainvälisissä kilpailuissa useita kultamitaleja. Gato Negro oli myös ensimmäinen chileläinen
viinibrändi, josta amerikkalaislehdistö on koskaan kirjoittanut ja tänä päivänä avataan kaksi pulloa
kissaviiniä joka sekunti jossain päin maailmaa. Gato Negro -viinejä viedään yli 80 maahan Suomen ollessa
yksi suurimpia vientikohteita. Gato Negro -viinien rypäleet ovat kasvaneet Lontuen laaksossa Chilen
keskiosissa ja tarha, josta ne tulevat, on yksi maailman suurimpia, kooltaan huikeat 1.200 hehtaaria.

Gato Negrolla on omat suomenkieliset Facebook-sivut. Tykkää ja kuulet ensimmäisenä Gato Negron kuulumiset
ja uutiset! www.facebook.com/gatonegrosuomi
* GFK & Pernod Ricard tutkimus marraskuu 2013

