Due Palme Salice Salentino Montecoco
Italia / Puglia / Puglia

Cantine Due Palme er Puglias største kooperativ. Selskapet ble etablert i 1989 og har markert seg som en
kvalitetsprodusent fra Sør Italia i Puglia. Cantine Due Palme har over 2400 hk hvorav ca halparten dyrkes etter
økologiske prinsipper. Cantine Due Palme har vinmarker hovedsaklig beliggende i Salento området.
Selskapets største eier og vinmaker, Angelo Maci, er en av Italias mest erfarne vinmakere. Han er svært
opptatt av å lage typeriktige viner fra området med god kvalitet og fornuftige priser. Mange av Macis viner har
fått flere utmerkelser i Gambero Rosso, Italias vinbibel.Cantine Due Palme produserer fruktdrevne viner som
representerer Puglia på best mulig måte.
Salice Salentino Montecoco er symbolet på gjenopplivingen av Puglias vinmaking. Salice Salentino er det
klassiske uttrykket av regionen med sine lange tradisjoner fra gresk og romersk historie. Jordsmonnet er preget
av rød leire og klimaet byr på mye sol med kjølige vinder fra havet. Montecoco er en flott blend av modne
Negroamaro og Malvasia Nera druer som er høstet i september.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Salice Salentino Rosso DOP

Produsent

Cantine Due Palme

Årgang

2018

Druetyper

85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera

Lagring

6 måneders lagring på franske eikefat.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i 2 år

Karakteristikk

Dyp rødfiolett farge. Sødmefull morellaktig aroma med innslag av tørket frukt,
lakris og krydder.

Serveringstemperatur

16 - 18° C

Passer til

Pizza, pasta, enkle kjøttretter, grillmat, gryteretter, lam, kalkun, lyse kjøttretter og
oster.

Webside

www.cantineduepalme.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1486701

1701184

kr. 114,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 6

112283
Status: Skaffevare

Sukker: 0,9 g/l

Syre: 5,8 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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