SOLO PASSIONE A'SPASSO
Art. nr: 71388
Pris: 85 kr
Storlek: 750 ml
Varukategori: Röda viner
Sortiment: Systembolagets fasta
Land: Italien
Årgång: 2016
Producent: Antiche Terre Venete
Druvor: Corvina Veronese , Rondinella , Cabernet Sauvignon
Karaktär: Tack vare torkningen av druvorna har vinet vunnit en större koncentration, en
lite djupare doft och fylligare smak. Toner av både syrliga och söta körsbär, lätt torkade
plommon och mörk choklad noteras i doften och smaken är medelfyllig, rikt fruktig och
balanserat sträv med en medelgod syra och lång eftersmak.
Tillverkning: Den teknik man använder för det här vinet kallas appassimento och är
densamma som för det välkända men mycket högre prissatta Amarone della Valpolicella.
Det innebär att druvorna torkas en kort tid innan man pressar dem och jäser druvmusten
i ståltankar med en dryg veckas skalkontakt. Tack vare torkningen vinner vinet en större
koncentration, får dessutom en mildare strävhet och en fint nyanserad komplexitet av de
torkade skalen. Vinet dras sedan av skalen och lagras under sex månader i äldre franska
ekfat
Alkoholhalt: 13,5% Restsocker: 7 g/l

Om producenten
A N TICH E TER R E VEN ETE
I början av 1900-talet började Vittorio Sancassani odla vin i den vackra dalgången
Valpolicella i Veneto. På den här tiden talade ingen om vare sig amaronevinet eller ripasso
(som ännu inte var påkommet), istället gjordes traditionella röda viner av de lokala
druvsorterna.
Ett sekel senare är det alltjämt en liten familjefirma, idag 25 hektar stor med sina vingårdar intill Castelmerano vid Gardasjön. Den drivs i tredje
generation av Luciano Sancassani, som på 2000-talat har konverterat vingårdarna till ekologiska, breddat vinportföljen och lyft firman till ett mycket
gott renommé.
År 2015 invigde man sitt nya toppdesignade vineri, som drivs på ett fullständigt miljövänligt sätt med bland annat solceller som energikälla.
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