
 

 
Captol Invest konserniin kuuluva Servaali Suomi on markkinoiden johtavia alkoholituotteiden maahantuojia. Servaalin tuotesalkku 
kattaa kaikki alkoholijuomat, ja se on vahva markkinajohtaja kansainvälisissä miedoissa alkoholeissa. Tuotevalikoimaan kuuluu 
laadukkaita oluita, siidereitä, viinejä ja vahvoja alkoholituotteita sekä virvoitusjuomia, mehuja ja kivennäisvesiä. Yhtiön palveluksessa 
on 31 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. Yrityksen verottoman liikevaihdon odotetaan vuonna 2011 ylittävän 25 miljoonaa 
euroa ja myynnin 14 miljoonaa litraa. Servaali–konserniin kuuluu Suomen Servaalin lisäksi Baltian toiminnot, vientitoimintaa sekä 
kalusteita ja laitteita maahantuova Resta Servaali. Lisätiedotwww.servaali.fi  
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Eteläafrikkalainen Fish Hoek rantautuu surffimaisemista Suomeen 
 
Raikas eteläafrikkalainen viinintuottaja Fish Hoek tuo Suomeen rouhean uutuuden. Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen 
Fish Hoek Petit Verdot -punaviini sopii täydellisesti rentoon yhdessäoloon ja kesän grillihetkiin. Täyteläisen viiniuutuuden 
makuprofiilista löytyy punaisia marjoja, mausteisuutta ja häivähdys savuisuutta. 
 
Fish Hoek Petit Verdot on Flagstonen uusin lisä Alkon vakiovalikoimaan. Viini on valmistettu poikkeuksellisesti yksinomaan 
Petit Verdot -lajikkeesta, mikä on harvinaista maailmanlaajuisesti. Lajiketta on käytetty historiallisesti pieninä määrinä 
tuomaan ryhtiä ja persoonallisuutta perinteisiin Bordeaux-sekoituksiin.  
 
Uuden maailman viinintuottajien keskuudessa herännyt kiinnostus trendikkääseen rypäleeseen on ravistellut perinteitä 
osoittamalla, että Etelä-Afrikan lempeissä olosuhteissa tasaisesti kypsyvästä lajikkeesta syntyy yksinkin herkullisia ja 
laadukkaita viinejä. 100 % Petit Verdot viinit ovat vielä harvinaisia, mutta keräävät suosiota maailmalla. 
 
Fish Hoek Petit Verdot on makuprofiililtaan ainutlaatuinen, erinomaisen hinta-laatusuhteen viini, jonka mausta löytyy 
marjoja, karhunvatukkaa, mausteita ja hentoa savuisuutta. Se sopii mainiosti seurusteluun, pikkupurtavan rinnalle tai 
vaikkapa rentoihin kesäisiin grillihetkiin. 
 
Kapkaupungin liepeillä sijaitseva Fish Hoekin ranta tunnetaan yhtenä Etelä-Afrikan kauneimmista ja vieraanvaraisimmista 
rannoista, eikä olekaan sattumaa, että tämä rento ja persoonallinen viini on saanut nimensä sen mukaan – pääviinitekijä 
Bruce Jack aloittaa usein päivänsä surffaamalla Fish Hoekin aalloissa. 
 
Fish Hoekin perustanut Bruce Jack löytyy monien menestyneiden eteläafrikkalaisviinien taustalta. Australiassa oppinsa 
saanut viinintekijä tuo Fish Hoekin viineihin rennon elämänasenteensa:  
– Viinin tehtävä on yksinkertainen. Niiden tulee tuoda iloa elämään, Jack toteaa. 
 
Surffaavan viinitalon mutkaton asenne maistuu myös sen viineissä. Fish Hoekin tunnistaa sekä erottuvasta ulkoasusta että 
herkullisesta mausta. Fish Hoek Petit Verdot on saatavilla Alkosta hintaan 7,99. 
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