Trius Brut
Canada / Niagara Peninsula VQA / Niagara Peninsula

Siden 1989 har Trius satt standard for perfeksjon i vin fra Niagara-on-the-Lake. Trius Winery er en kanadisk
pioner for vinproduksjon som har laget "fine wine" vin på premium druer i over 40 år. Trius Winery ligger
mellom Niagara Escarpment og Lake Ontario, der de høster druer fra fire Niagara-on-the-Lake-appellasjoner
for å skape de særegne typene som gjenspeiler regionens unike smak av terroir. Trius Winemaker, Craig
McDonald, bruker kunst og vitenskap for å lage prisbelønnede viner ved hjelp av innovative teknikker. Trius
serien inneholder vin fra Niagaras beste vingårder. Vinene gjenspeiler den unike, rike terroiren som du finner i
Niagara. Trius musserende viner lages på den tradisjonelle metoden og lagres i Canadas største underjordiske
kjeller. Som Niagaras pioner innen Icewine, har Trius regelmessing vunnet priser over hele verden for sine
Icewine.
Niagara ligger på samme breddegrad som Toscana. En økende andel vinkritigere anerkjenner denne kjølige
klima regionen som en god utfordrer til gamle verden

Type

Musserende

Klassifikasjon

VQA NIAGARA PENINSULA

Produsent

Trius Winery

Druetyper

70% chardonnay, 30% pinot noir

Vinifikasjon

Druene høstes for hånd og hele klaser presses. Vinifisert etter "Méthode
Traditionelle" metoden og ligger opp til 2,5 år på bunnfall.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Lys sitrongul farge. Aroma av ferskt brød, eple og sitrus. Frisk og fruktig med små
delikate bobler med behagelig mousse og balansert syre. Smak av sitrus, eple,
gjærtoner og behagelig avslutning.

Serveringstemperatur

8-10

Passer til

Aperitif, hvit fisk, lyst kjøtt, vegetarretter, svinekjøtt, oster som Gruyere og
Emmentaler.

Webside

www.triuswines.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

12595001

5746987

kr. 219,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 5

Sukker: 9,8 g/l

Syre: 7,7 g/l

Høyoppløselig bilde

95 poeng, gull

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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