Valpantena Torre del Falasco Garganega BiB
Italia / Veneto / Verona

Cantina Valpantena ble etablert i 1958 av flere druedyrkere som et cooperativ og har nå ca. 300 medlemmer
som kultiverer totalt 750 hektar vinmark. Alle holder til i de klassifiserte opprinnelsesområdene i Veronas
åssider.
Disse medlemmene ble i juli 2003 på "Oleificio delle Colline Veronesi" spleiset sammen med 150
olivenoljeprodusenter, noe som igjen ga en ny giv for olje- og vinproduksjonen hos Valpantena.
Produktene har oppnådd et høyt nivå takket være pasjon og hardt arbeid på alle nivåer i produksjonssyklusen,
hvor ny teknologi og og innovasjon har vært en del av dette. Cantina Valpantena har også gleden av de aller
beste druene og oliven levert av medlemmene i cooperativet.
Cantina Valpantena har høstet flere utmerkelser som følge av arbeidet som er gjort i samarbeid med
medlemmene.
Druene er fra utvalgte vinmarker i den østlige delen av Verona- og Veneto-området. Falasco Garganega er fra
utvalgte vinmarker i de nevnte områdene. Druene får ekstra god konsentrasjon og fin modenhet av sen
håndplukking. Halvparten av vinen lagres på ståltanker og den andre halvparten på store fat for å gi den bedre
kompleksitet og dybde.

Type

Hvitvin

Produsent

Cantina Valpantena

Druetyper

100% Garganega

Vinifikasjon

Se over for vinifikasjon.

Lagring

Noe lagring på både ståltanker og store fat.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Bør ikke lagres

Karakteristikk

Strågul farge og en fruktig bouquet med karakteristisk mineralitet. Bløt og rik på
smak, en smak av grønne og gule frukter med en typeriktig mineralsk ettersmak.

Serveringstemperatur

Serveres ved 10 grader

Passer til

Passer godt til fisk, skalldyr og grønnsaker.

Volum

Varenummer

3L

4827406

Antall i kasse

Sortiment

4

Kategori 4

Sukker: 3,8 g/l

Syre: 5,6 g/l

Høyoppløselig bilde

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 399,90

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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