Impromptu Sauvignon Blanc
Spania / Øvrig spansk rødvin

De tre gode vennene Marc Grin, Pablo Ossorio og Rafael Navarro ønsket etter å ha tilbrakt halve sine liv i
vinbransjen, å følge sin drøm om og starte noe eget. Dette prosjektet kalte de Bodegas Hispano Suizas,
oppkalt etter nasjonaliteten til de tre kameratene.
Uavhengighet og utfyllende erfaring sammen med de tre viktige elementene for å oppnå et bra produkt;
tradisjonell vindyrking, innovativ vinproduksjon og eksporterfaring, har gitt Rafael, Pablo and Marc muligheten
til å skape sitt mesterverk.
Bodegas Hispano Suizas ligger i D.O.P. Utiel-Requena, et av vindyrkingsområdene i Spania med lengst
tradisjon. Mellom "meseta", det høye platået i sentral-Spania, og Middelhavet holder vingården til. Området har
et ideelt klima for produksjon av gode kvalitetsdruer med særegen karakteristikk.

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

DO Utiel-Requena

Produsent

Bodegas Hispano+Suizas

Årgang

2015

Druetyper

100% Sauvignon Blanc

Vinifikasjon

Druene håndplukkes i små kasser á 15 kg som plasseres i kjølerom i 3 dager ved
-10° C. Druene selekteres, avstilkes og krystes, etterfulgt av kald maserasjon ved
0°C i 16 timer. Gjæring i temperaturkontrollerte tanker.

Lagring

Mosten overføres til amerikanske fat á 400 liter og ligger på bunnfallet til den
tappes på flaske.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Klar sitrongul farge med innslag av grønt. Ren duft av tropisk frukt, som ananas,
fersken og lichi samt masse mineraler. Fruktig og fyldig med god syre og lang
ettersmak.

Serveringstemperatur

12° C

Passer til

Nydelig som aperitiff, til grillet fisk og skalldyr, samt fjærkre og lyst kjøtt.

Webside

www.bodegashispanosuizas.com

Volum

Varenummer

0,75 L

2230201

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2 g/l

Syre: 6,5 g/l

Høyoppløselig bilde

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 339,90

Vectura nr

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·
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