Costa di Bussia Barbera d'Alba
Italia / Piemonte

Gode viner kommer til live i vingården takket være jordsmonn, solens eksponering og vær. Dertil kommer
vinmakerne som vet hvordan de skal forbedre disse egenskapene. "Cru"-området Bussia er anerkjent for sin
vinproduksjon, - spesielt for Barolo. Leirjorden er rik på mineraler som overføres fra vinstokker til drue, og gir til
slutt vinen struktur og kompleksitet.Arbeidernes innsats i vinmarkene er helt nødvendig da det er vanskelig å
bruke mekaniske maskiner p.g.a. hellingen. Arbeidet øker også kvaliteten på druene siden bøndenes øyne og
hender steller godt med rankene. Resultatet er konsentrert smak og intense aromaer i druene, som langsomt
overføres til vinen under gjæringsfasen.
Hvert steg i vinmarken og i vingården spiller en grunnleggende rolle, og derfor er vinen i det vesentlige
balansert mellom naturlige faktorer og menneskelig engasjement.
Vinene kommer utelukkende fra de 11 hektare vinmark som omkranser vinhuset. Hver vinmark har sin egen
geo-klimatiske karakteristikk som igjen gir seg utslag i vinene.
Druene vokser på en vestvendt åsrygg. Jordsmonnet består av leire blandet med sandstein, noe som gjør jorda
litt mindre fruktbar.
Rike, mineralske elementer fremmer balanse i druene og gir smak.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC Piemonte

Produsent

Costa di Bussia

Årgang

2019

Druetyper

Barbera

Vinifikasjon

Tradisjonell med gjæring i 10 dager.

Lagring

12 mndr små, gamle eikefat, 6 mndr flaskemodning før salg.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Dyp blårød farge. Frisk duft med streif av grønne urter og noe markjordbær. Ung
og frisk med noe urter. lang ettersmak.

Serveringstemperatur

18° C

Passer til

Salami/spekeskinker, kjøtt, vilt og modne oster.

Webside

www.costadibussia.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4478801

5049473

kr. 199,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

Sukker: 0,5 g/l

Syre: 5,55 g/l

Høyoppløselig bilde

En smårobust barbera som tåler
5-6 år. Godt kjøp.

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

