Villa Ca'Vendri Valpolicella Ripasso
Italia / Veneto

Ville di Antenè ligger ca. 6 km utenfor Verona, i hjertet av Veneto-regionen. På eiendommen ligger Villa Ca
Vendri som kan dateres tilbake til romertiden. Også navnet Vendri kommer fra den romerske tid. Vendere betyr
gudinne, så dette er gudinnens hus.
Eiendommen er omkranset av romerske murer. Villa Ca Vendri ble bygget i 1585, og i kjellerne har man funnet
søyler som er 500 år gamle.
Rundt huset ligger en 6 hektar stor park med statuer, fontener og sypress-alléer, samt en nydelig innsjø.
Valpolicella, like ved Verona og Gardasjøen, er kjent for sine kraftige og besnærende Ripasso-viner.
Jordsmonnet er kalkholdig og vingårdene ligger på 650-1150 m.o.h.
Ripasso - eller "baby Amarone" - er en gjæringsteknikk hvor den unge, fruktige Valpolicella-vinen har fått en
2.gangs gjæring på restene (skall og stener) fra Amarone-produksjonen. Dette tilfører mer farge, smak, fylde,
karakter og alkohol.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC Vaplolicella Ripasso

Produsent

Ville di Antenè

Årgang

2019

Druetyper

70 % Corvina, 15 % Corvinone, 15 % Rondinella

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon etter ripasso-metoden med temperatur-kontrollert gjæring
ved 25°C i 8-10 dager. Vinen siles over i ståltanker hvor den blir liggende til
desember/januar da den helles over på restene etter amaroneproduksjonen.

Lagring

Lagret på små franske eikefat og litt større tradisjonelle fat før flasketapping tidlig
på våren etter totalt 18 mndrs lagring.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Intens rød farge. Aroma med preg av røde bær og litt plomme, hint av vanilje.
Myk, fyldig og velbalansert med god frukt og avrundede tanniner. Lang, behagelig
ettersmak.

Serveringstemperatur

16 - 18° C

Passer til

Smaksrike italienske retter, grillet rødt kjøtt, vilt og harde oster.

Volum

Varenummer

0,75 L

5300801

Antall i kasse

Sortiment

12

Kategori 6

Sukker: 5 g/l

Syre: 6 g/l

Høyoppløselig bilde

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 154,90

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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