Lidenskap i hver dråpe...

Structure Wines er en av Norges mest
spennende

importører

og

distributør-

er av vin og alkoholholdige drikker.
10. mai 2015 ble Structure Wines AS stiftet.
Desember 2015 foretok selskapet en emisjon og består nå av 16 store og små aksjonærer. 1. januar 2016 ble Sverre Magnus
14 års fartstid i Vinmonopolet, kjøkkensjef
på Imjelt Pitch & Putt, innehaver av Holen
Mat og Vin, og har utdannelse fra blant
annet WSET, Wine & Spirit Education Trust.
Structure Wines AS Importerer og dis-

Structure Wines AS, © 2017

Holen Daglig leder. Sverre Magnus har over

tribuerer vin til virksomheter som selger eller
serverer til sluttbruker. Våre viner kommer
fra kvalitetsleverandører vi er stolte av å
kunne presentere for det norske markedet.

Konnerudgata 36
3045 Drammen
Tlf: +47 924 25 846
e-mail: kontakt@structurewines.no
www.structurewines.no

Lidenskap i hver
dråpe...

Struktur...
“STRUCTURE” REFERERER TIL FORHOLDET MELLOM DE ULIKE KOMPONENTENE...
“Structure” refererer til forholdet mellom de ulike kom-

men det vil gi deg en anelse om den har ryggrad, og

ponentene i vin, det å beskrive kroppen av en vin

ikke er slapp og kjedelig. Vi er stadig på søk etter viner

og hvordan den føles i munnen, som for eksempel

på alle prisnivåer, der strukturen må være til stede, slik

forskjellen mellom skummet melk og kremfløte. Og

at vi vet at du som kunde vil få kvalitet i hver dråpe.

det er forholdet mellom elementene i en vin som til
sammen utgjør dens struktur, der balansen mellom
tanniner, syre, alkohol og sødme skaper munnfølelsen.
Strukturen i seg selv beskriver ikke smaken av vinen,

100 % I HVER DRÅPE
LIDENSKAP

Europa
New Zealand
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SMAK

VÅRE VINER

MESSER OG ARRANGEMENT

Våre viner er et resultat av godt utvalgte anerkjente
produsenter i Europa og New Zealand. Vi er stolte av å kunne

Vi stiller ut på messer og arrangement i hele Norge.

presentere for deg, riktig kvalitet i hver dråpe, uansett prisk-

Dersom det er ønske om skrddersydde arrangement for

lasse. Våre viner finner du utfyllende informasjon om på

spesielle anledinger bidrar vi til

www.structurewines.no/produkter/. Våre viner er hentet

den perfekte dag eller kveld for

fra:

deg og dine. Structure Wines
har en rekke samarbeidspart-

i hver dråpe

• Italia

nere som dekker etthvert behov

• Spania m/Ibiza

for mat, drikke og lokasjon.

• Frankrike

Sverre Magnus har over 13 års

• New Zealand

fartstid i Vinmonopolet og som
kjøkkensjef, og har utdannelse
fra blant annet WSET, Wine &
Spirit Education Trust.

NYHETSBREV
Dersom du ønsker å holde deg oppdatert på nyheter
fra Structure Wines kan du abonnere på vårt vinbrev.
Det gjør du enkelt ved å melde deg opp på denne siden
www.structurewines.no/nyhetsbrev/
Nyhetsbrevet sendes ut en gang per måned.

• Foredrag
• Smakinger
• Event
• Selskap

