Cantine Bertoldi
BARDOLINO CHIARETTO ROSÉ
Den Lille Importør
med de store vine

Cantine Bertoldi
Har 30 hektar marker med vin, som alle er beliggende omkring
Verona, og Classico området for Valpolicella vinene.
Det hele startede i 1932 ved søen Benaco, senere kendt som
Gardasøen, det var Emilio Bertoldi, som grundlagde vinfirmaet. I 1998
overdrog han det til sine sønner Luigi og Giuseppe, og i dag føres det
videre af Manuele som er søn af Luigi, men vægten er stadig lagt på
kvalitet og ikke kvantitet.
De producerer udelukkende vine som er typiske for området, såvel,
hvidvine, Rosévine og Rødvine, og en mindre produktion af
mousserende vine, alle lækre og liflige vine med masser af kraft og
substans.
Druerne høstes i midten af september. Man presser druerne med det
samme, og lader den gære ved 12 gr. Stigende til 18 gr. Efter
gæringen kommes mosten på store ståltanke.
Den har en flot lys koralrosa farve, som med tiden bliver mere over
mod farven på appelsin. bouquet som er intens, behagelig, med noter
af blomster og brød. Masser af Smag, den er blød, frisk og smagsnoter
af jordbær med et strejf af rød grapefrugt.
Producent:

Cantine Bertoldi

Druer:

Corvina - Molinara
Rondinella
Veneto

Oprindelse:

Vinen kan sagtens drikkes nu, eller lad den ligge 4-5 år endnu.
Vinen vil være et godt bud som en aperitif eller ledsager til alle
fiskeretter, risotto med såvel svampe som med skalddyr, pastaretter
med fisk og skalddyr, og lækre antipasti retter.
Drik den af medium glas, 35-45 cl., og server den ved 4-6 gr.

Alkohol:

Ciao Vino.

125, %

www.ciao-vino.dk

Web: WWW.CIAO-VINO.DK

Druerne i denne vin er samme type som bruges til Valpolicella vinene,
Amarone, Ripasso og Recioto, forarbejdningen er dog meget
anderledes.

Facebook: Ciao Vino. Tlf. 22 13 33 66

Tel.: 2213 3366 Brian

Mail: CIAO@CIAO-VINO.DK

