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Tillfällig lansering på Systembolaget 

2010 Marimar Mas Cavalls Pinot Noir till höstgrytan 
Den 17 oktober kommer en generös pinot noir från Kalifornien på Systembolagets tillfälliga 
sortiment; 2010 Marimar Mas Cavalls pinot noir. Svala vindar från Stilla havet och en 
svepande dimma över pinot noir-druvorna från Bourgogne bidrar till vinets speciella 
karaktär.  

– 2010 Marimar Mas Cavalls Pinot Noir är ett härligt vin med stor doft, rödfruktiga silkeslena 
tanniner och lång nyanserad eftersmak, en riktigt bra amerikansk pinot noir, säger Marie-
Louise Feiler, Senior Brand Manager, Torres Sweden. 

2010 Marimar Mas Cavalls Pinot Noir är ett välbalanserat vin med stor doft, integrerade tanniner 
och lång nyanserad eftersmak. Druvorna, med ursprung från Bourgogne, är odlade på Doña 
Margarita Vineyard i Kalifornien, Sonoma Coast. Vinet är namngett efter det katalanska namnet på 
hästranch efter den hästgård som ligger nedanför vingården och vittnar om Marimar Torres spanska 
påbrå.  

På Marimar Torres vingård sker odlingen helt efter naturens förutsättningar och vinet är 
biodynamiskt odlat. Vingården har en perfekt kombination av vulkanisk sandig lerjord och sandsten 
från gammal havsbotten som behåller fukten men ändå ger utmärkt dränering. Efter skörden i 
september kallmasereras musten i små, öppna rostfria ståltankar med skalkontakt i 15 dagar innan 
malolaktisk jäsning och lagring på gamla och nya franska ekfat. Det färdiga vinet har hög 
koncentration, elegans och finess. 

– Det här stora vinet förtjänar ett glas med rejäl kupa, källartemperatur och sällskap av någon av 
höstens goda grytor, säger Marie-Louise Feiler, Senior Brand Manager, Torres Sweden. 

Om vinhuset Torres 
Miguel Torres är ett familjeföretag som har producerat vin sedan 1870. Vinhuset har alltid 
kombinerat innovation med tradition, med målet att producera förstklassiga kvalitetsviner och 
samtidigt värna om miljön.  

Miguel Torres har mer än 50 varumärken som säljs i 150 länder över hela världen. I Spanien har 
Torres vingårdar ibland annat Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Jumilla och Costers del Segre 
samt vinerier i Penedès, Priorat, Ribera del Duero och Rioja. Torres har även vingårdar och vinerier 
i Chile och USA. Koncernen har totalt 1 254 anställda och omsätter 215 miljoner Euro.  

2010 Marimar Mas Cavalls Pinot Noir, artikelnummer 99012 på Systembolagets tillfälliga sortiment 
den 17 oktober, pris 299 kronor. Serveras vid 17-18 grader. Det kommer att finnas 840 flaskor i 
utvalda butiker. Vinet går bra att dricka nu, men har potential att nå en mer bourgognelik stil med 
lagring fram till cirka 2020. 

För mer information, kontakta gärna: 
Marie-Louise Feiler, Senior Brand Manager, Torres Sweden, 070 598 98 68, marie-
louise.feiler@torres.se 
Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se  
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