COLOMÉ ESTATE TORRONTÉS
Årgån g 2019
Art. n r 95385
Pris 109 kr
Storlek 750 ml
Producen t Bodega Colomé
Ursprun g Salta, Argentina
V arukategori Vita torra viner

Förslutn in g Skruvkork
Druvor Torrontes
Alkoh olh alt 13,5%
Sortimen t Systembolagets tillfälliga

Karaktär Friskt och fruktigt mycket aromatiskt och blommigt vin med toner av apelsinblom, jasmin,
korianderfrö, citrus, persika.
Tillverkn in g Vinet är jäst i rostfria ståltankar och lagrat tre månader på jästfällningen innan
buteljering.
Passar till Aperitif, empanadas, sushi, dumplings, asiatiska sallader och wokrätter.
In formation Bodega Colomé grundades 1831 och är den äldsta vingården i Argentina som fortfarande
är i bruk. Vinmakare är Thibaut Delmotte, med rötter i Bourgogne. Man odlar enligt biodynamiska
principer. Genom DNA-teknik har man kunnat fastställa att druvan torrontés uppstått i Argentina som
resultatet av en korsning mellan Mission Grape från Galicien, Spanien och Muscat d’Alexandrie.

Omdömen
din vin guide.se - Sofia An der

Soligt och charmigt och ett riktigt bra köp för sina 109 kronor. Ett kul möte med litchiefrukt, macadamianötter, körsbärsblom, mandlar, te och
bergamott.
Nya Wermlan ds-Tidn in gen Plus- Sofia An der
Torrontés heter druvan från Argentina som charmar oss med nötiga och sprudlade smaker av litchie, bergamott, kamomill och en härlig
personlighet!

Om producenten
BODEGA COLOMÉ

Bodega Amalaya och Colomé har samma ägare och ligger i samma område, Valle Calchaquí i Salta, i norra Argentina på gränsen till Bolivia.
Bodega Colomé grundades 1831 och är den äldsta vingården i Argentina som fortfarande är i bruk. Bodega Colomé ligger i den övre delen av Calchaquídalen i Salta. Vineriet ligger på 2300 meters höjd i vingården Finca Colomé. Bodega Colomé har fyra vingårdar belägna mellan 1700 och 3,111 meter
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över havet, vilket gör att det är de högst belägna vingårdarna både i Argentina och i världen.
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