Dopolavoro BIO Frizzante Rosato
Musserende / Veneto / Veneto

Produsent: Corvezzo, Az. Agr
Årgang: NV
Land: Veneto, Italia
Distrikt: Veneto
Område: Veneto
Drue: 100 % rabioso

Veil. pris horeca: 108,92 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 129.90,SAP nr. : 9078639
Vinmonopol nr. : 14734701

Innhold:
Syre:6 gram per liter
Sukker:7 gram per liter
Alkohol:10,5 %

BÆREKRAFTIG

Om produsenten
Corvezzo er en 100% sertiﬁsert økologisk vingård med mer enn et halvt århundre gamle
vintradisjoner. Giovanni Corvezzo, som kaller seg The Happy Farmer, startet ombyggingen av
vingården i 2010 og avsluttet den i 2017. I dag er han leder for et ungt og fremtidsrettet team, som
er opptatt av å fremme et mer bærekraftig landbruk og økologisk vinproduksjon.
Familien eier i dag 150 hektar med vinmarker i Nord-Italia, bare noen få minutter fra Venezia,
mellom Dolomittene og havet, et sted som naturlig passer til økologisk landbruk. Corvezzo-familien
har i ﬂere tiår vært i front og jobbet hardt for å fremme det unike ved å arbeide økologisk.
De respekterer også miljøet i salgsprosessen. Resirkulert papir brukes til etikettene på ﬂaskene og
det samme gjelder eskene som brukes i pakking. Lette ﬂasker er også tatt i bruk for å minske
forurensning under transport.

Viniﬁkasjon
Dopolavoro betyr Afterwork, dette er en enkel men super sjarmerende vin, rosébobler som man kan
nyte i alene eller til et ukomplisert måltid eller snacks.
I Italia brukes ofte Charmat-metoden, som også kalles tankmetoden eller cuve close. Den går ut på
å sette ferdig vin under trykk i en temperaturkontrollert ståltank, for så å tilsette gjær og sukker.
Metoden gjør at vinen får noe kraftigere bobler enn ved bruk av den klassiske metoden.
Familiens vingård og vinmarker ligger nær Treviso, mellom Dolomittene og Adriaterhavet, et perfekt
sted å produsere økologiske druer. Et unikt terrior som Corvezzo ser på som sin plikt til å beskytte.
Av denne grunn produserer de kun sertiﬁserte økologiske viner, laget uten bruk av
plantevernmidler, ugressmidler og syntetisk gjødsel. En god vin må også være bra for miljøet og
forbrukernes helse!

Smaksbeskrivelse
Blek rosé-frizzantevin med en silkeaktig og delikat mousse. Fine nyanser av appelsin, mandarin og
ananas på nesen. Den gir en veldig frisk og velsmakende munnfølelse med god utholdenhet.

Passer til
Nytes alene, Pasta, Aperitif, Fisk, Grønnsaker

Hegdehaugsveien 31 N-0352
Oslo, Norway
0563
Norway

Tlf:+47 23 20 32 00
info@ﬂaatenvin.no
www.ﬂaatenvin.no
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