CATENA CABERNET SAUVIGNON 2016
Art. nr: CN1 901
Pris: 1 5 0 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Röda v iner
Sortiment: Priv atimport
Land: Argentina
Producent: Bodega Catena Zapata
Druv or: Cabernet Sauv ignon 1 00%
Karaktär: Mörklila färg. Stor, koncentrerad doft med inslag av sv arta
v inbär, tobak, ceder och eukaly ptus. Smaken stor, rik och karaktärsfull
med bra balans och inslag av sv arta v inbär, kaffe, grafit och frisk mint.
Tillv erkning: 1 4 dagars jäsning, därefter 27 dagars skalmaceration.
Lagring: Vinet har legat på ekfat i tolv månader. 80% av faten v ar
franska v arav 30% ny ek och resterande v ar ny a, amerikanska ekfat.
Alkoholhalt: 1 3,5 % Totalsy ra: 3,6 g/l Restsocker: 1 ,5 g/l

Om producenten
Höghöjdsviner av högsta klass!
Från Argentina kommer några av Sy damerikas särklassigt bästa v iner,
som utan problem konkurrerar med det allra bästa v ärlden i öv rigt kan
producera. Mannen som kan ta åt sig större delen av äran är utan tv ekan
Nicolás Catena. Rev olutionär har han kallats med sina - i andras ögon v ilda idéer och sin outtröttliga jakt på detaljer för att skapa enastående
v iner.
Nicolás Catena arbetade som gästprofessor i Kalifornien och fascinerades av de fantastiska v inerna där. När han återv ände
till Argentina sålde han av större delen av familjeföretaget för att satsa på kv alitetsv in. Hans mödosamma arbete lämnade
ingen detalj orörd. Druv kloner, mikroklimat och jordarter kartlades, men den av görande insatsen v ar att satsa på odlingar
på hög höjd. Man kan inte göra framsteg om man inte testar gränserna, ansåg han, men andra skakade på huv udet och
menade att på så hög höjd mognar inga druv or. De hade fel.
I mitten av 1 990-talet slöt läkarutbildade dottern Laura upp v id pappas sida och sedan dess har Catena producerat v iner av
internationell toppklass. Det stora genombrottet kom med prestigev inet Nicolás Catena Zapata som i en rad blindprov ningar
slog några av v ärldens högst rankade röda v iner.
Det är främst tre druv or som skapat familjens framgångar – Chardonnay , Cabernet Sauv ignon och inte minst Malbec som
idag är Argentinas nationaldruv a och som i Catenas regi ger ly sande v iner.
De v iner som går under namnet Catena är v iner av en druv a men blandade från flera v ingårdar. Catena Alta är också
endruv sv iner men i begränsad upplaga från en enskild v ingård. Toppv inerna säljs under namnet Catena Zapata.
Catena är ett frontföretag när det gäller forskning. Laura Catena lade grunden för Catena Institute som i samarbete med
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univ ersitet runtom i v ärlden bedriv er av ancerad forskning för att utv eckla framtidens v innäring.
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