EL MIRACLE CAVA BRUT ORGANIC NV
Art. nr 74548
Pris 105,90 kr exkl. moms
Storlek 750 ml
Producent Vicente Gandía
Ursprung Cava, Spanien
Varukategori Mousserande viner

Druvor Chardonnay , Macabeo
Alkoholhalt 11,5%
Restsocker 5,7 g/l
Sortiment Restaurang

Certifiering Ekologiskt

Karaktär Ungdomlig och fruktig doft med inslag av citrus, gröna äpplen och toner av rostat bröd.
Torr, mycket frisk och fruktig smak med fin fräschör, inslag av citrus, persika och äpplen.
Lagring Vinet är framställt enligt den traditionella metoden vilket innebär att vinet har genomgått
en andra jäsning på flaska för att få sina bubblor. Därefter lagrades vinet på sin jästfällning i 15
månader.
Passar till Utmärkt som aperitif och sällskapsdryck. Passar även perfekt till plockmat, charkuterier,
sallad eller till fisk och skaldjur.

Om producenten
Spanien hade ännu inte hunnit drabbas av vinlusens förödande härjningar när Vicente Gandia
grundade sitt handelshus 1885 i Valencia. Så när stora delar av Europas vinodlingar slagits ut fann
han det perfekta tillfället att erbjuda marknaden spanskt vin. Exporten av de lokala vinerna blev en
succé och familjen Gandia har fortsatt att expandera såväl vinodling som vinhandel och för
närvarande finns deras viner i 90 länder på fem kontinenter.
Firman Vicente Gandia drivs idag av fjärde generationen och har sin bas i Chiva några mil väster om
Valencia. Från att ha haft hela sin verksamhet lokalt baserad producerar och exporterar man nu vin under en mängd olika etiketter från hela nio
olika spanska vinregioner, bland annat Alicante, Rioja, Rias Baixas, Ribera del Duero och Priorat.
Framgångarna har kommit slag i slag: 2014 utsågs Vincente Gandia till bästa spanska vinproducent vid vintävlingen AWC i Wien. Samma år
röstades man in på Topp 50-listan över världens 50 bästa vinföretag av en internationell jury av vinjournalister. 2018 korades man dessutom till
"Best European Winery" av den gastronomiska organisationen CEUCO. Vicente Gandia förfogar över 350 hektar vinmark och producerar
närmare sjuttio olika viner i alla stilar från lätta vita, via rosé till kraftfulla röda. Tyngdpunkten ligger fortfarande på närområdet Valencia och
Utiel-Requena. Härifrån kommer också det vin som blivit en stor succé på den svenska marknaden, cavan El Miracle.
Cava produceras mest i Penedès utanför Barcelona, men även andra distrikt är godkända, bland annat Valencia. Härifrån kommer El Miracle
som är en blend av Macabeo och Chardonnay och som framställs enligt Champagnemetoden med en andra jäsning på flaska under 12 månader.
Namnet skapades till Vicente Gandias 120-årsjubileum 2005 och syftar på "det mirakel som förvandlar druvor till vin".
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