DOMAINE COSTA LAZARIDI

ÅRGÅNG: 2013
DRUVSORT: Cabernet Franc
ALKOHOLHALT: 15%
PRODUKTTYP: Röda viner  fylliga
URSPRUNG: Adriani, Drama,
Grekland
PRODUCENT: Domaine Costa
Lazaridi
ARTIKELNUMMER: 74137-01
PRIS EXKL MOMS: 257,60 kr/750
ml
PRIS INKL MOMS: 322,00 kr/750
ml
SORTIMENT: Beställning

FÄRG: Rubinröd.
DOFT: Frisk doft med örtkryddig mörk bärfrukt, inslag av hallon, lakrits och mörk
choklad, vanilj och fat.
SMAK: Fyllig smak med rik, mörk svartvinbärsfrukt, frisk och angenäm sträv med
vaniljig, välintegrerad fatkaraktär i polerad och kraftfull stil.
PASSAR TILL: Smakrika kött och vilträtter.
TILLVERKNING & LAGRING: Lagring i 1518 månader i ny fransk ek från Allier samt
ytterligare 24 månader på flaska. Kan behöva dekanteras då vinet har buteljerats direkt
från faten, utan filtrering. Cava är en beteckning för lantvin eller bordsvin som
sammanlagt fått minst 3 års lagring.
ÖVRIGT: Amethystos betyder ametist och höll man en sådan i handen fungerade den
enligt de gamla grekerna som en skyddsamulett mot berusning. Cava är en beteckning
för lantvin eller bordsvin som sammanlagt fått minst 3 års lagring.

DOMAINE COSTA LAZARIDI

Företaget, som ligger nära Drama i Makedonien, grundades år 1992 av Kostas
Lazaridi. Han hade tillsammans med sin bror gjort sig en förmögenhet på marmor.
Det blev dock en annan sten som kom att förknippas med honom; ametisten. De
första vinerna som lanserades hette nämligen Amethystos. Namnet syftar tillbaka
på ett gammalt talesätt som säger att om man håller en ametist (halvädelsten) i
handen när man dricker blir man inte berusad.
Inte bara vinerna utan också utformningen av Domaine Contantin Lazaridis buteljer
fångar uppmärksamhet. Företaget samarbetar med en lokalt känd konstnär,
Yannis Nanos, vars lättklädda damer pryder flera etiketter. Domaine Constantin
Lazaridi har deltagit i flera utställningar och vunnit flera medaljer, däribland guld.
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