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Nu	  ska	  rosén	  vara	  laxfärgad	  och	  exklusiv	  
-‐ Försäljningssuccé	  tar	  Gobelsburgs	  rosé	  tillbaka	  i	  Sverige	  	  

	  
Schloss	  Gobelsburg	  Rosé	  lanserades	  i	  Systembolagets	  exklusiva	  sortiment	  i	  maj	  2012.	  På	  tre	  
månader	  sålde	  19	  000	  flaskor	  slut,	  vilket	  gör	  vinet	  till	  förra	  årets	  bästsäljare	  inom	  det	  exklusiva	  
sortimentet.	  	  Nu	  finns	  Schloss	  Gobelsbrug	  Rosé	  åter	  i	  lager,	  i	  Systembolagets	  beställningssortiment.	  
Den	  som	  lägger	  en	  beställning	  på	  artikelnummer	  71293	  får	  en	  mycket	  elegant,	  läskande	  och	  
laxfärgad	  rosé	  för	  99	  kronor	  flaskan.	  	  

Rosén	  från	  österrikiska	  Schloss	  Gobelsburg	  är	  tillverkad	  av	  druvan	  Zweigelt,	  St.	  
Laurent	  och	  Pinot	  Noir.	  Kanske	  är	  det	  inte	  förvånande	  att	  vinet	  snabbt	  blivit	  
mycket	  populärt	  i	  Sverige,	  då	  den	  speglar	  trenden	  för	  laxfärgade	  roséer	  med	  
torr,	  frisk	  och	  mineralrik	  karaktär.	  Schloss	  Gobelsburg	  Rosé	  2012	  har	  en	  
förförande	  doft	  och	  smak	  av	  smultron,	  blodapelsin,	  mineral,	  citrus	  och	  örter.	  	  	  

-‐ Det	  är	  roligt	  att	  vår	  rosé	  har	  fått	  ett	  så	  fint	  mottagande	  i	  Sverige	  och	  att	  
svenskarnas	  smak	  utvecklas	  mot	  en	  mer	  kontinental	  typ	  av	  rosé.	  Den	  här	  
rosén	  är	  mycket	  frisk	  och	  elegant	  och	  är	  fantastisk	  som	  aperitif.	  Den	  strama	  
och	  mineralrika	  tonen	  gör	  den	  även	  till	  en	  fullträff	  med	  somrig	  mat	  som	  
sallader,	  grillad	  fisk	  och	  lättare	  kycklingrätter,	  säger	  Michael	  Moosbrugger,	  
vinmakare	  på	  Schloss	  Gobelsburg.	  	  

Prisbelönta	  Schloss	  Gobelsburg	  är	  Danube-‐regionens	  äldsta	  vingård	  med	  en	  
historia	  som	  sträcker	  sig	  tillbaka	  till	  1171.	  Sedan	  1996	  drivs	  verksamheten	  av	  
Michael	  Moosbrugger	  med	  familj.	  De	  anrika	  vinodlingarna	  sträcker	  sig	  över	  
terraser	  på	  35	  hektar	  med	  torr,	  karg	  jord.	  Gruner	  Vetliner	  utgör	  50	  procent	  av	  
odlingarna	  och	  Riesling	  25	  procent.	  Schloss	  Gobelsburgs	  fokus	  ligger	  på	  att	  ta	  
fram	  viner	  som	  i	  högsta	  grad	  uttrycker	  terroir.	  	  

	  
För	  produktprover	  och	  mer	  information	  kontakta:	  
Karin	  Tångstedt,	  PR-‐ansvarig,	  karin.t@primewinegroup.com,	  070	  861	  73	  74	  
	  
Primewine	  är	  en	  av	  de	  största	  vinimportörerna	  i	  Sverige	  och	  det	  största	  
företaget	  inom	  PrimeWine	  Group.	  Sedan	  starten	  2002	  har	  vi	  jobbat	  med	  att	  
sätta	  samman	  en	  portfölj	  av	  världsledande	  vinmakare	  och	  vinvärldens	  nya	  
stjärnor.	  Idag	  är	  vi	  stolta	  över	  vår	  bredd,	  kunskap	  och	  resultatet	  att	  vara	  en	  av	  
de	  ledande	  leverantörerna	  av	  vin	  till	  såväl	  Systembolaget	  som	  till	  landets	  
restauranger.	  


