Le Rive
Müller-Thurgau
Trevenezie IGT

Den Lille Importør
med de store vine

Le Rive
Vinproducent fra Friuli-Venezia
I vinregionen Friuli, som ligger i den nordlige del af Italien, producerer
man nogle af de bedste hvidvine, der findes i Italien
Vingården Le Rive er et meget tydeligt bevis på det, man producerer
både hvid-, rosé- og rødvin og ikke mindst masser af mousserende
vine, Prosecco, Cuvee og Rosé Spumante.
Le Rive, drives i dag af Gino Bonato og hans 2 sønner Luigi og
Andrea, og for dem alle gælder det kvalitet, kvalitet, og passion for
deres druer og slut resultatet i flaskerne.
Druerne til denne dejlige vin, er en klon af 2 druer, Renano Riesling og
Madeleine Royal, (nu Müller-Thurgau), som den tyske planteavler
Herman Müller, der boede i byen Thurgau, i Tyskland opfandt i
slutningen af 1900tallet. Efter høsten i september, ligger druerne på
ståltanke ved 10-12 gr. I 12-36 timer for at udvinde mest muligt af de
for druerne typiske aromaer. Efter adskillelse af most og skind, gærer
mosten ved 18 gr i ca 15 dage, hvorefter den hviler nogle måneder på
ståltanke før den kommer på flaske og sælges.
Producent:

Le Rive

Druer:

Müller-Thurgau

Oprindelse:

Treviso - Veneto

Alkohol:

12,5- 13,5%

Vinen fremstår med en flot lys gul farve med grønne undertoner. Vinen
har duft og smag noter af tropiske frugter, ananas, banan og abrikos
samt sydlandske krydderier, en frisk, elegant og harmonisk vin, som
gør sig glimrende som aperitif, gerne med canapeer, små tærter og
fingermad, men også til grillet eller kogt fisk eller en lækker skalddyrs
Risotto. Serveres ved 8-10 gr.
Vinen kan sagtens drikkes nu, eller lad den ligge mørkt og ved 12-16
gr. 6-8 år endnu.
Vinen SKAL serveres i medium glas + 35 cl. ved 16 gr.
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