
Relax Riesling, på den fräscha, klarblå flaskan introducerades på 90-talet i 
USA och gick på kort tid till att bli ett av de mest säljande vita vinerna. I 
dag säljs det imponerande 12 miljoner flaskor Relax Riesling per år i USA 
– det blir en flaska var tredje sekund! Även i Sverige har Relax Riesling 
vunnit många konsumenters hjärtan, och är ett av de bäst säljande tyska 
vinerna på flaska. Det är nu dags för tillökning i Relax-familjen med 
Relax Cool Red – ett mjukt och fruktigt rödvin med aromer av körsbär, 
hallon och viol. Ett vin som med sin fruktiga stil passar utmärkt till pizza, 
pasta, sallader och andra lättare rätter. En frisk fläkt i dagens utbud av 
tunga och kraftiga rödviner!

Relax Cool Red är gjort på utvalda druvor från Rheinhessen, Tysklands 
största vindistrikt. I huvudsak är druvsorten dornfelder, men även spät-
burgunder ingår. Det varma klimatet i Rheinhessen kombinerat med de 
svala nätterna under slutet av druvornas mognad ger vinet dess fruktiga, 
friska och aromatiska stil. Vinet har jäst på ståltank under noggrann 
temperaturkontroll för maximal fruktighet.

TYP: Rött, mjukt och fruktigt

FÄRG: Klar röd färg
DOFT: Stor, fruktig och aromatisk doft med inslag av 
körsbär och hallon. 
SMAK: Mjuk, fruktig och smak med inslag av körsbär, 
hallon och viol.

Relax Cool Red

Om Schmitt Söhne 

Familjen Schmitt har varit vinodlare i Longuich i övre Moseldalen 
i mer än 200 år. Företaget Schmitt & Söhne grundades 1919 av 
Hilar Schmitt, farfarsfar till de nuvarande ägarna. Till en början var 
verksamheten lokal, och man tog ta hand om druvor från de odlare 
som inte hade ett eget vineri. Vinet såldes sedan lokalt i Moseldalen. 
Med varje generation växte marknaden där man sålde sina viner – 
Peter Vitalis som tog över företaget 1934 utvidgade marknaden till 
hela Tyskland, och från 1953 under ledning av Gerd Schmitt började 
exporten inom Europa.

Den riktigt stora förändringen kom med Thomas Schmitt, som tog 
över 1984 och började en satsning på USA. Främst genom suc-
cén Relax Riesling har USA i dag växt till Schmitt Söhnes absolut 
viktigaste exportmarknad. I dag står exporten för 98%, och förutom 
USA exporterar de även till Storbritannien, Ryssland, Sverige med 
flera länder.

Tyskland
dornfelder, spätburgunder 
Alkoholhalt 11 %
Art nr 79449
Volym: 75 cl / 12 fl kartong 
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