I Stefanini - Prosecco Extra Dry

Advarsel! Der er overhængende fare for at åbne mere end én flaske af denne vin, når den først er
smagt. Vi taler af erfaring. Vores yndlings-hvidvinsproducent, I Stefanini, har fået fat i nogle af
Italiens bedste Prosecco-druer, og har netop frigivet denne fantastiske mousserende vin.
Perfekt balance mellem diskret sødme, små fine bobler og ultra-ren smag kendetegner denne topProsecco, som kun koster en brøkdel af, hvad den smager af! Vinen er netop frigivet, og kun
Flaskehalsen.nu har endnu haft lejlighed til at smage den. Det resulterede i 5 flotte stjerner og
masser af roser og superlativer! Vinen har ligeledes fået topkarakteren 5 stjerner fra
Vinavisen, som kalder vinen en "lækker og livlig boblevin".
Vinen har betegnelsen "Extra Dry", som pudsigt nok betyder, at den har LIDT mere sødme end de
traditionelle mousserende vine med betegnelsen "Brut". Vi er slet ikke i nærheden af
dessertsødme, der er blot lige præcis nok sødme til at vinen har en dejlig rund smag.
Betegnelsen burde hedde "næsten tør".
Vi har ikke uanede mængder af denne Prosecco, så skynd dig inden det er slut.
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.
5/5 stjerner fra Vinavisen
"Lækker og livlig boblevin med fine, stadige bobler og en god, frisk frugt med noter af citrus og en
fin, lille sødme - trods benævnelsen Extra Dry."
5 stjerner fra Flaskehalsen
"Det er en rigtig blød prosecco – men hverken mellem- eller metervare. Den har sin egen smukke
karakter, der vil glæde bredt blandt boble-venner."

Om vinen

Prosecco kaldes af mange for Italiens Champagne / cremant, og salget er steget eksplosivt de senere
år, hvor det internationale marked har fået øjnene op for, HVOR god mousserende vin, der laves i
Italien til meget få penge.
Druen Glera (som også blot kaldes Prosecco) er derfor steget ca. 50% i pris de senere år, men der er
stadig gode fund hist og pist.
Prosecco fås både som tør (Brut), halvtør som denne (Extra Dry) og i en række sødere versioner,
men denne udgave rammer plet når det kommer til aperitif, velkomstdrinks osv.
Druer: 100% Glera (Prosecco)
Vingård: I Stefanini
Område: Veneto
Land: Italien
Årgang: Officielt uden årgang, men druerne til denne er høstet i 2015.
Alkohol: 11%
Drikkes bedst: 2016-2018

Om vingården

Soaves store gennembrud kom, da vinbønderne med de bedste marker begyndte at forlade
kooperativerne og sælge deres egne vine. Produktionen blev omlagt fra at fokusere på volumen til
primært at handle om kvalitet.Markerne omkring Soave er nogle af verdens bedste hvidvinsmarker,
og familien Tessari har haft 10 hektar siden 1950'erne. I dag er det den unge Francesco, der laver
vinen, mens hans far Valentino passer markerne.I Stefanini laver udelukkende hvidvine, for det helt
unikke mikroklima i Soave passer perfekt til Garganega-druen, der er hoveddruen i alle
producentens vine.Forretningen går godt, for der er altid udsolgt inden de nye årgange frigives - det
er meget få producenter, der i øjeblikket kan prale af det. Udover de flotte vine hænger det også
sammen med producentes prispolitik, der gør det muligt at sælge en klassevin i Danmark til langt
under 100 kr.

