Amicone Rosso Veneto IGT 2016

Amicone er en af Danmarks mest populære vine. Vi tilbyder dig den nu i århundredets
største årgang!
Alle snakker om 2016, et drømmeår for vinproduktion - både producenter og anmeldere taler om
den højeste kvalitet i årevis.
2016-årgangen i Veneto scorer 94/100 point på Robert Parkers Vintage-Chart. Det er den
højeste score der nogensinde er givet i området!!
97 point - Luca Maroni
NY TOPSCORE: 2016 er den bedste bedømte Amicone nogensinde!
Amicone 2016 er et kæmpehit hos forbrugerne:
4,1 stjerner på Vivino (664 bedømmelser)
Amarone er afgjort en af danskernes farvoritvine. Der er kun en enkelt ting, vi ikke er så
begejstret for - og det er prisen. Dette er en "Amarone", der er produceret udenfor Amarone DOCG,
altså udenfor det område, hvor vinen må hedde Amarone. Derfor koster den også langt mindre og
er et usædvanligt attraktivt køb til Amarone fans.
Vi kan tilbyde dig denne "Mini-Amarone" til kun 59 kr. Slå til før pallen er tom!
Amicone er lavet fuldstændigt som en Amarone, høstet i oktober, lavet på druerne Corvina,
Rondinella og Molinara. Tørret i 120 dage i trækasser under temperatur- og fugtkontrol, mens
sukker koncentrationen vokser, og efter produktion lageret på egetræsfade.
Amiconen her er en kæmpe succes i Europa. Den har i flere år fået en stribe flotte anmeldelser og
2015 er ingen undtagelse. Denne årgang har bl.a. fået hele 97 af 99 point fra den italiensk
vinguru Luca Maroni og en flot guldmedalje ved Berliner Wein Trophy.
Det er nu, du skal slå til!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.

Om vinen

Amicone er lavet på præcis de samme druer som en Amarone: Corvina, Rondinella og Molinara.
Vinen tørrer 120 dage i trækasser under temperatur- og fugtkontrol, mens sukker-koncentrationen
vokser. Det er netop tørringen, som i sidste ende giver vinen dens herlige sødme og "Amaronekarakter".
Dyb intens granatrød farve. Klassisk Amarone Bouquet med den søde og bløde næse af mørke bær,
lidt lakrids, læder og mørk chokolade. Saftigt intens smag, silkeblød og afrundet med mørke modne
bær. Fine noter fra fadet og en lang elegant finish. En "Amarone" der passer fortrinligt til kraftig
mad, grill og ost. Vinen indeholder 14,5% alkohol og smager fremragende nu.
Amicone passer rigtig godt med både svine- og oksekød. Vinen kan pga. den dejlige sødme også med
fordel nydes med modne oste
Druer: Corvina, Rondinella og Molinara
Vingård: Schenk
Område: Veneto
Land: Italien
Årgang: 2016
Alkohol: 14,5%
Drikkes bedst: Nu og 3 år frem

Om vingården

Schenk er et stolt og traditionsrigt schweizisk vinfirma, som i dag også ejer vinmarker og vinerier i
Frankrig, Spanien og Italien. Med sine fem ønologer samt to ”flying winemakers” fremstiller
topprofessionelle Schenk Italia vin fra hele Italien – heriblandt de fremragende og succesfulde
brands Amicone og Masso Antico.
Schenk er en af Italiens største producenter og fremstiller omkring 80 millioner liter vin om året. De
er rigtigt gode til at lave god vin til lave priser.

