Ny vinkel på vinen
Så er der godt nyt til vin connoisseurs og alle andre, der elsker at nyde et glas velskænket vin. Eva Solo
lancerer ny komplet vinserie i et smukt og funktionelt design. Serien består af en Catalyzer, en folie
skærer, en klassisk manuel proptrækker, en proptrækker, en vinprop samt en oplukker til øl og vand.
“Da jeg i foråret var med til at blind-teste det nye vinkoncept med et par af mine kolleger, var vi ikke i

tvivl om, at Eva Solos nye Catalyzer har en effekt, der påvirker vinens smag til det bedre. Ved testen
vurderede vi de vine, der blev serveret til at være 1-2 år ældre end de reelt var”, fortæller Rasmus Amdi
Larsen, der netop er blevet nummer tre ved DM for Sommelier’er 2011.

“Skænkeproppen består af en række magnetfelter, der gør, at vinen hurtigere iltes, når man hælder.
Derved opnås en mere afrundet smag. Ingen tvivl om, at Catalyzer modner vinen hurtigere ”, siger
Rasmus, der til daglig arbejder som sommelier på Restaurant Oubæk.
Catalyzer bryder vandmuren rundt om smagsstofferne der herved frigøres i vinen, så vinens smag åbner
sig. Desuden frigøres den bundne ilt i vinen, mens du hælder. Herudover hælder skænkeproppen i en
nænsom stråle, der skåner vinen og bevarer vinens friskhed, duft og karakter.
Med til serien hører også en yderst funktionel vinprop, der slutter så tæt, at vinflasken kan placeres
liggende i køleskabet uden at lække så meget som en dråbe. Serien passer desuden perfekt ind i Eva
Solos glas sortiment, der består af mundblæste vinglas som fremhæver vinens bouquet og får alle
facetter af vinens smagsnuancer til at træde i karakter.
“Vi ønskede at skabe en ny vinserie. Catalyzer har en forfriskende og skæv vinkel. Udover at den hælder

fantastisk, gør designet, at den skaber opmærksomhed. Folk bliver nysgerrige efter at prøve den og
smage hvad den kan”, fortæller Henrik Holbæk, der er en af designerne i duoen Tools Design, som står
bag en lang række prisvindene designsucceser for Eva Solo.

Eva Solo vinserie fås i butikkerne fra efteråret 2011.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 36 73 20 60. Priser fra kr. 149,75
(Catalyzer: kr. 249,75). Check også: www.evasolo.com. For yderligere

oplysninger venligst kontakt, Samira Kudsk, Tel.: 61 62 92 92 eller
mail:sk@samirakudsk.dk.

Eva Solo A/S er et 100 % danskejet designfirma, der udvikler, producerer og markedsfører en lang række kvalitetsprodukter til
bolig og køkken, herunder de kendte varemærker; Eva Trio, Eva og Eva Solo.

