Sobrero Moscato d’Asti
Moscato druvorna till Moscato d'Astin odlas på omkring 180 m.ö.h.
Druvorna skördas omsorgsfullt för hand och förs sedan till vineriet i
små kärl för att inte skada druvorna. Druvorna pressas direkt och
musten förvaras svalt. Därefter startar en långsam jäsning, i låg
temperatur, tills dess att vinet når en alkoholhalt på 5 till 5,5 %. Vinet
är perfekt att servera till en fruktdessert, kaka eller italienska
panettone. Vi på Swedish Brand erbjuder denna produkt både i
standardflaska (129 kr) och på halvflaska (99 kr) Sobrero Vini
Azienda Vitivinicola Sobrero grundades 1940 av Francesco Sobrero,
far till nuvarande ägarna Settimo och Pierfranco. Den vackra
vingården ligger i Castiglione Falletto i hjärtat av Barolo-området.
Dessa italienska kullar har under hundratals år varit ett toppläge för
vinodling och Francesco spenderade ett hårt liv åt arbete, passion
och ambition i sin vingård. De unika vinodlingarna på 16 hektar
producerar prestigefyllda viner som är unika till just denna region.
Sluttningarna är bland de bördigaste i Langhe. Rader på rader av
vinrankor utgör en hänförande syn, från toppen av kullarna och
påminner oss om samspelet mellan naturen och människan. Något
som blir extra påtagligt i slutet av sommaren när bygden exploderar
av liv och de mogna vinklasarna gör sig redo att skördas. Det
imponerande slott som dominerar stadsbilden är känd i det
omgivande området för sina höga, runda torn som är synliga många
mil bort. Staden Castiglione Falletto ligger nära byarna Barolo, La
Morra, Serralunga och Grinzane. Byar som i århundraden har tävlat
om vem som kan producera de bästa vinerna, från det som naturen
har att erbjuda.
Artikelnummer:

3104-3

Typ:

Sött vin

Producent:

Sobrero Francesco

Land:

Italien

Region:

Piemonte

Förpackning:

Flaska

Storlek:

375 ml

Alkoholhalt:

5,5%

Passar till:

Perfekt att servera sval till en fruktdessert, panacotta eller
en italiensk panettone

Druvor:

Moscato

Årgång:

2015
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Klassificering:

Asti DOCG

Färg:

Klart halmgult vin

Doft:

Aromatisk, elegant och flirtig doft av nyskördade druvor

Smak:

Aromatisk smak med små fina bubblor och en fräsch smak
av druvmust

Lagringspotential:

Vinner inte på lagring

Förslutning:

Naturkork

Kolli:

12
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