Querciabella Chianti Classico
Italia / Toscana

Querciabella, grunnlagt i 1974, nyter stor anerkjennelse fra verdens mest prestisjetunge kritikere og
vinkjennere for sine biodynamiske viner: Mongrana, Chinati Classico, Palafreno, Batar og Camartina.
Querciabella er kompromissløse i jakten på kvalitet, bærekraft og troverdighet og har i snart 20 år jobbet
biodynamisk. Vinene er også 100% veganske, altså ingen produkter fra dyreriket er blitt brukt i noe ledd.
Takket være Sebastiano Cossia Castiglionis visonære lederskap kan Querciabella vise til respekt for det
tradisjonelle, men drevet av fremoverlent og naturlig vinmaking i verdensklasse.
Kommer fra vinmarker i Panzano, Radda og Gaiole. En kjølig vinter ble fulgt av en tørr og mild vår som ga jevn
og perfekt blomstring. Sommeren var varm med sporadisk regn, dette bidro til små klaser og dermed lav
avkastning som kjennetegnes med flott fruktkonsentrasjon og frisk syre. Manuell innhøsting 12 september til 7
oktober.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG Chianti Classico

Produsent

Società Agricola Querciabella

Årgang

2019

Druetyper

100% Sangiovese

Vinifikasjon

Drueklasene avstilkes, men presses ikke, før de føres over i
temperaturkontrollerte ståltanker hvor fermentering og maserasjon skjer i 12
dager. Etter full malolaktisk gjæring legges vinen på franske barriques og tonneau,
10% nye fat. Vinen rackes jevnlig under modning opptil 14 mnd. 3 mnd
flaskelagring før de slippes på markedet.

Lagring

Inntil 14 mndr, pluss 3 mndr på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Middels dyp rød farge. Aroma av syrlige kirsebær, urter og streif av fat. Fruktig og
frisk, god struktur og lengde. Smak av kirsebær, urter og hint av fat. Fast
avslutning.

Serveringstemperatur

14-18° C

Webside

www.querciabella.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

10136301

5100367

kr. 319,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 0,6 g/l

Syre: 5,9 g/l

Høyoppløselig bilde

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·
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