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CasaViva Sauvignon Blanc
Alkuperä:
Rypälelajike:
Kypsytys:
Suljentatyyppi:
Jäännössokeri/hapot:

Chile, Casablanca
Sauvignon Blanc
Terästankkikypsytys
Kierrekorkki
2,34 g / l // 6,98 g / l

Casas del Bosquen ensimmäiset viinit valmistettiin vuonna 1993 ja siitä eteenpäin viinitila on
saanut lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tunnustuksia, joista merkittävimpiä ovat ”Chile’s
Most Awarded Winery 2011” ja ” The Chilean Wine Producer of the Year” vuosina 2013 ja 2014.
Viinitila ja sen 250 hehtaarin viinitarhat sijaitsevat Casablancan laakson viileimmässä osassa,
jossa kasvatetaan Chilen parhaimpia viileän ilmaston lajikkeita. Näitä ovat muun muassa
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir ja ehkäpä yhtä uuden maailman parhainta veriosta
Rhônen -tyyppisestä Syrah-viinistä. Casas del Bosquen Cabernet Sauvignon -viinien rypäleet
kasvatetaan Maipon ja Rapelin laaksoissa.
Sauvignon Blanc on Casas del Bosquen kruununjalokivi, josta se saa vuosittain tunnustusta.
Lähes puolet tilan köynnöksistä ovat tätä alunperin Ranskan Bordeaux’n lajiketta. Reserva tason viinien köynnökset kasvavat alavammalla maalla, hiekkaisessa maaperässä, jolloin niille
kehittyy aromikkaampi tuosta. Hienoimmat ja elegantimmat viiniköynnökset kasvavat rinteillä
karummassa maaperässä, jonka ansiosta viineistä saadaan vihreämpiä ja yrttisempiä.
Casas del Bosquen filosofia pohjautuu jatkuvaan erinomaisuuden tavoitteluun. Huipputeknologia
ja kome enologia takaavat laadukkaan viinin valmistuksen. Kaikki rypäleet poimitaan ja
valikoidaan käsin. Edelläkävijyydestä ja laatutietoisuudesta kertoo myös tilan yhteydessä
toimivan El Tanino -ravintolan valitseminen maailman 10 parhaimman viinitilaravintolan
joukkoon. Casas del Bosquen premium -viinit ovat ensisijaisesta hintatietoiseen ja
laadukkaaseen ravintolamyyntiin. Casa Viva -viinit edustavat edullista sarjaa, joka on on myös
palkittu useasti Best Value -tittelillä.

LUONNEHDINTA VIINISTÄ
Viini on väriltään hennon vaaleanviherkeltainen. Tuoksukenttä on elegantin aromaattinen ja
siinä on mustaherukan, karviaisen ja kypsän sitruksen aromeja. Suutuntuma on kuiva ja sitä
hallitsevat tuoksun kaltaiset aromit. Miellyttävää hedelmäisyyttä piristävät raikkaat hapot.

RUOKASUOSITUKSET
CasaVivaSauvignon Blanc sopii aperitiiviksi tai seurusteluun, ja sitä voi yhdistää monipuolisesti
ruoan kanssa. Viini sopii salaattien, äyriäisten ja vähärasvaisten kalojen kanssa nautittavaksi.
Erityismaininnan saa jo klassikoyhdistelmä Sauvignon Blanc ja vuohenjuusto. Se maistuu kera
vuohenjuuston niin salaatin joukossa, kastikkeessa kuin paahtoleivän kera.

