Prohom Organic Garnacha Tinta
Spania / Catalonia / Catalonia

Agricola Fuster Estate har vært i Fuster famielien i tre generasjoner, i dag drives gården av Pepe Fuster.
Gården ligger rett utenfor landsbyen Gandesa som er hjerte av Terra Alta området. Agr. Fuster Har her 28
hektar med vinmarker og ble sertifisert økoligisk i 2006. I tillegg til å lage utsøkte viner er filosofien å drive
bærekraftig og har sine egne vindmøller som skaffer energien gården trenger. Jordsmonnet betår hovedsaklig
av leire og kalkstein og druene dyrkes mellom 350 - 400 m.o.h.
Agricola Fuster Estate har vært i Fuster famielien i tre generasjoner, i dag drives gården av Pepe Fuster.
Gården ligger rett utenfor landsbyen Gandesa som er i hjerte av Terra Alta området. Agr. Fuster har her 28
hektar med vinmarker og ble sertifisert økoligisk i 2006 som en av de første i området. I tillegg til å lage utsøkte
og drikkevennlige viner er filosofien å drive bærekraftig og de har sine egne vindmøller som skaffer energien
gården trenger. Jordsmonnet består hovedsakelig av leire og kalkstein og druene dyrkes på mellom 350 - 400
m.o.h.
Denne vinen er også vegetar og vegan vennlig.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DO Terra Alta

Produsent

Agricola Fuster (Bonfire)

Årgang

2020

Druetyper

100% Garnacha

Vinifikasjon

Tradisjonell fermentering på ståltank i 23 grader

Lagring

Ingen fatlagring, kun ståltank før tapping på flasker

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Rubinrød farge. Middels fyldig med konsentrert smak av røde frukter og krydder.
en frisk og fruktig vin med myke tanniner.

Serveringstemperatur

18

Passer til

Lyst og mørkt kjøtt, tapas, spansk skinke, and, kalkun og spanske oster

Volum

Varenummer

0,75 L

12943901

Antall i kasse

Sortiment

6

Kategori 6

Sukker: 0,5 g/l

Syre: 5,3 g/l

Høyoppløselig bilde

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 150,00

Vectura nr

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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