
vinet

Producenten
Historien om Sutter Home Winery sträcker sig ända tillbaka till det sena 
1800-talet, då en schweizisk-tysk invandrare vid namn John Thomann 
etablerade en liten vingård och destilleri i hjärtat av Kaliforniens Napa 
Valley. Även om mycket har förändrats är mottot och filosofin den-
samma - ”Ett bra vin till ett rimligt pris”. Sutter Home återuppstod 1948 
och familjen Trincero kämpade med att hålla vingården flytande med 
hårt arbete, uppfinningsrikedom, ödmjukhet och integritet. Värdefulla 
ord och handlingar som än idag präglar vingården och produktionen. 
Varje familjemedlem spelade en viktig roll i att hålla verksamheten 
igång: Moder Mary Trinchero, yngre barnen Vera och Roger hjälpte till 
med buteljeringen, medan äldre brodern Bob assisterad sin pappa, 
Mario, och farbror John. Med skapandet av White Zinfandel i början av 
1970-talet och införandet av högkvalitativa och prisvärda viner under 
1980-talet och 90-talet blev Sutter Home ett känt namn och den näst 
största, oberoende familjeägda vingården i USA. Tre generationer 
senare har idag Trincero Family Estate mer än 25 prisbelönta varu-
märken i deras portfölj som erbjuder ett brett sortiment. Men trots stor 
och bred portfölj är den lilla familjen kärnan och mottot som kommer 
från morfar Mario Trincero” Ett bra vin till ett rimligt pris

Denna mörka, rika Zinfandel bjuder på kryddiga och fruktiga dofter 
med inslag av mörka bär och peppar. En rik, fruktig och kryddig 
smak med inslag av mörka bär och svartpeppar med balanserade 
tanniner. Passar till grillade rätter som örtbakadkyckling, högrevs-
burgare eller till fredagsmyset med stenugnsbakad pizza.
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RÖTT VIN
73794
2012
95 kr  
750 ml 
privatimport
Kalifornien, USA
13,5 %
6,8 G/L
6,3 G/L
Zinfandel 100 %
Sutter Home Winery 
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