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I den här lådan har vi samlat tre roséviner som alla produceras enligt naturvinsprincipen både när det gäller arbetet i vingårdarna och i produktionen där
vinerna får jäsa naturligt utan några tillsatser. Vinerna är även ofiltrerade
och två av dem har fått en andra jäsning på flaska, vilket ger en viss frizzighet.
Det här är tre roséviner som med sitt levande uttryck skiljer sig mycket
från bulkroséer men likväl gör de inte bort sig i en berså en varm
sommardag med bara lite snacks. Men de passar även som matviner
till bland annat en salad nicoise, lufttorkad skinka med melon eller
burrata med jordgubbar, fänkål, lite chili och olivolja. Trevlig sommar!

Vino del Poggio Vino Rosato

Lammidia Rosato 2017

BARBERA

MONTEPULCIANO

Vinmakaren heter Andrea Cervini och
håller till i Emilia Romagna strax söder
om Piacenza vid floden Trebia där
Hanibal slog läger (därav elefanten
på etiketten). En andra jäsning sker
på flaska vilket ger en viss frizzighet.
Syran är hög, mineraliteten tydlig och
en fruktighet som påminner en del om
belgisk Kriek-öl (eller supersurt godis).
I smaken kan du hitta blodapelsin,
körsbärskärnor, färska aprikoser,
persika och ananas.

Lammidia drivs av Davide och Marco
som efter karriärer inom marknadsföring och ekonomi bestämde sig
för att återvända till sina hemtrakter i
Abruzzo och göra naturvin. Vinmusten
får en dags skalkontakt innan jäsning.
Lammidia Rosato har en markant syra
och fruktig smak av blodapelsin, röda
vinbär och röda äpplen (tänk Ingrid
Marie). Det fungerar utmärkt till en
waldorfsallad, helgrillad sellerirot,
eller en grillad vit fisk.

Luciano Saetti Il Cadetto
2016
SALAMINO DI SANTA CROCE

Enligt oss gör Luciano och Sara Saetti
världens godaste Lambrusco. För att
göra den rosa varianten avlägsnas
skalen från druvmusten innan vinet
jäser i ståltank. En andra jäsning sker
på flaska. Il Cadetto har smak av
mogna körsbär, mandel, jordgubbsylt
samt en viss mineralitet. Det här är det
kraftigaste vinet i lådan och klarar till
exempel en grönsakspasta, grillad
fläskfilé eller varför inte grillad tonfisk.
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