MASI MOXXÉ BRUT 2018
Art. nr 77245
Pris 89,00 kr exkl. moms
Storlek 750 ml
Producent Masi
Ursprung Veneto, Italien
Varukategori Mousserande viner

Druvor Pinot Grigio 80%, Verduzzo 20%
Alkoholhalt 12%
Totalsyra 5,7 g/l
Restsocker 9,8 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Karaktär Masi Moxxé är ett friskt, pärlande vin med gnistrande gyllene färg. Vinet är torrt och
aromatiskt med mogna frukttoner, citrus och gröna äpplen. Fina och långlivade bubblor.
Tillverkning Pinot Grigio vinifierades direkt efter skörd. 25 dagar i låg temperatur (10-15 grader)
och Verduzzo fick torka i 3 veckor innan druvorna jästes på ståltank. Vinet har fått sina bubblor efter
Charmatmetoden dvs att vinet får jäsa en andra gång på trycktank.
Passar till Servera väl kylt som aperitif
Information Masi Moxxé Brut 2016 är det första, mousserande vinet med appaxximento. Masi kallar
appassimentometoden appaxximento vilket går igen i namnet på deras nya vita, mousserande vin av
delvis torkade druvor. Mo står för mousserande, xx för appaxximento, tillsammans blir det Moxxé!
Både att torka druvor före pressning för att koncentrera smakerna och att göra mousserande vin är
traditionella metoder som har rötter tillbaka till 1700-talet i vindistriktet Veneto. Men Masi är först
med att kombinera de två och skapa ett helt nytt och unikt kvalitetsvin som är som gjort för firande.
Redan den eleganta flaskan signalerar fest!

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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