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Rätta formen lyfter Coca Cola-smaken!
Aromerna från vindruvorna lyfts fram på ett mer eller
mindre optimalt sätt beroende på vilket glas man dricker
ur. På samma sätt har Riedel, tillverkare av vinglas i
världsklass, tänkt när det gäller Coca Cola. Glasen som är
gjorda för att dricka Coca Cola ur är designade för att på
bästa möjliga sätt lyfta dryckens karaktär.
Riedel är det mycket välkända varumärket som tillverkar vinglas
i världsklass och anses av många ha de absolut bästa vin- och
spritglasen. I sortimentet finns även ett kanske lite udda glas,
speciellt designat för drycken Coca Cola.
Coca Cola-glaset, inspirerat av Coca Cola-flaskans ikoniska
form, är framtaget för att lyfta fram dryckens välkända, distinkta
kryddor, aromer och smaker på ett optimalt sätt. Helt enligt
Riedels motto att ett bra glas skall vara utformat så att det
förstärker och framhäver drycken på absolut bästa sätt, precis
som vid en vinprovning.
Vill du känna skillnaden? Drick din Coca Cola direkt ur burken,
flaskan eller ur ett plastglas och sedan ur Riedels Coca Cola-glas.
Låt oss gärna höra vad du tycker!
Riedels Coca Cola-glas är maskinblåst i kristall. Volym: 48 cl.
Pris för 4 glas, 399 kronor.

Riedel som tillverkar vinglas i världsklass, har även ett lite udda glas
i sitt sortiment: Coca Cola-glaset. Formen är specialdesignad för
att på ett optimalt sätt lyfta dryckens välkända smaker.

För ytterligare information, ev. samarbeten och utlottningar,
vänligen kontakta:
Hoai Nguyen, 08-400 255 29, hoai@perpr.se.

J.A. Sundqvist AB är ett ”House of Brands” med flera varumärken. Verksamheten består av exklusiva
agenturer med varor av allra högsta kvalitet för våra kök. Det innebär även extra fokus på kundservice
sammanfattat i policyn Approved Sundqvist Quality. Bland Sundqvists varumärken finns de professionella
kockknivarna GLOBAL, KAI, TAMAHAGANE och YAXELL, därtill högkvalitativa kokkärl och stekpannor från
Fissler och Scanpan. Sundqvist är även distributör för Pulltex, Zassenhaus, Laguiole en Aubrac,
Chasseur, Opinel och Minosharp. Hemsida: sundqvist.se.

