MEZZACORONAPINOTNERO
Årgång 2020
Art. nr 5411
Pris 99 kr
Storlek 750 ml
Producent Mezzacorona
Ursprung Trentino, Italien
Varukategori Röda viner

Förslutning Skruvkork
Druvor Pinot Nero 100%
Alkoholhalt 13%
Sortiment Systembolagets fasta

Certifiering Vegan, Hållbarhetscertifierat
Hållbarhet Klimatsmartare förpackning

Karaktär Ren bärig doft av körsbär, kryddor och hallon. Frisk fruktig mjuk smak som domineras
av röda körsbär, svartvinbär, hallon, färska örter med inslag av fat och mjuka tanniner.
Tillverkning Druvorna fick inledande kallmaceration i 48 timmar. Därefter tillsattes jäst och
musten fick jäsa 12-14 dagar vid 23-25 °C med regelbunden överpumpning av skalmassan följt
av malolaktisk jäsning.
Lagring 20% av vinet har lagrats 8-12 månader på franska ekfat resterande del har vilat på
rostfria ståltankar.
Passar till Passar till ljust kött, kyckling, pasta eller plockmat.

Omproducenten
MEZZACORONABERÖMDAFÖRROTARIMETODOCLASSICO
Mezzacorona grundades 1904 i Trentino och är en sammanslutning av kvalitetsmedvetna
vinodlare och vinfamiljer som tillsammans förfogar över
2 800 hektar av de bästa vinmarkerna vid foten av de italienska Alperna. Ett team av oenologer och agronomer arbetar dagligen tätt
samman med de olika odlarna genom hela processen från blommande vinranka till buteljerat vin.
Mezzacorona är områdets mest betydande producent och dominerar produktionen av vita viner på druvorna pinot grigio, chardonnay och
gewurztraminer, samt röda viner av lokala druvorna lagrein och teroldego rotaliano. Mest kända är man dock för mousserande viner
under namnet Rotari, på pinot noir och chardonnay enligt Champagnemetoden med en andra jäsning på flaska (Metodo
Classico). Rotaris mousserande finns som Rotari Rosé och Rotari Brut Riserva, både i vanlig flaska och som Magnum för festligare tillfällen.

VinerfrånSicilien
Mezzacorona har ett brett sortiment av viner på såväl lokala som internationella druvor och man äger vinodlingar i flera andra italienska
vindistrikt, bland annat på Sicilien från egendomen Feudo Arancio som bland annat står bakom Mileo Bianco Organic. Läs mer här om

M ezzacorona Sicilien!
Mezzacorona är pionjärer när det gäller långsiktig hållbarhet. Vingårdarna sköts med minsta möjliga miljöpåverkan och kemikalier och
konstgödning har ersatts av organisk gödning och biologiska metoder för att hindra skadeangrepp. Det hela har resulterat i en
hållbarhetscertifiering via SQNPI.
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