FRESCO DI MASI BIANCO 2020
Art. nr 50751
Pris 99,00 kr exkl. moms
Storlek 750 ml
Producent Masi
Ursprung Veneto, Italien
Varukategori Vita torra viner

Förslutning Naturkork
Druvor Garganega 60%, Chardonnay 25%,
Pinot Grigio 15%
Alkoholhalt 11,5%
Totalsyra 4,6 g/l
Restsocker 7,2 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Certifiering Ekologiskt, Vegan
Hållbarhet Klimatsmartare förpackning

Karaktär Riklig doft av vit frukt, päron och blommor. Njutbart, fräscht och fin fruktig karaktär med
både sötma och syra som drar åt ananas.
Tillverkning Mjukpressade hela druvklasar. Naturlig jäsning är pådriven av egen vildjäst vid en
temperatur 17-20 grader. Vinet filtreras inte och har ingen kontakt med fat.
Lagring Vinet mognar till sig på ståltankar under de kallaste månaderna
Passar till Perfekt som aperitif, tilla ntipasi, risotto eller pasta med lättare såser. Det går även bra
med fisk, kyckling och grönsaksrätter.
Information Veganvänligt vin på lättviktsflaska! Dessutom Origine by Diam, en miljövänlig kork som
nyligen vann ett prestigefyllt pris i Milano, “SIMEI Technology Innovation Award”. Till Origine by Diam
används ett bindemedel som är 100 % växtbaserat och emulgeringsmedel gjort av bivax.

Om producenten
Ett av Italiens allra främsta vinhus
MASI är ett av Italiens mest ansedda vinföretag och en huvudaktör på den italienska vinmarknaden.
Historien om MASI började 1772, då familjen Boscaini förvärvade prestigefyllda vingårdar i den lilla dalen "Vaio dei Masi", som är ursprunget till
företagets namn. Efter mer än 200 år av passionerad vinframställning är företaget fortfarande i familjen Boscainis händer, som idag drivs av
sjätte och sjunde generationen.
I mer än fyrtio år har Masi genomfört ett ambitiöst utvecklingsprojekt och samarbete med historiska vingårdar- Conti Serego Alighieri i
Valpolicella, Conti Bossi Fedrigotti i Trentino samt Canevel i Valdobbiadene.
MASI har idag sjutton vingårdar i Valpolicella Classico samt vingårdar i Bardolino och Soave. Man har också de två ekologiska vingårdarna
Poderi del Bello´Ovile i Toscana och Masi Tupungato i Argentina.
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