
PROCESUL DE PRODUCȚIE
Recoltare: sfârșitul lunii septembrie, cu selecție exclusiv 
manuală.
Vinificare: strugurii sunt supuși unei presări ușoare, 
ciorchinii se elimină. Fermentare la temperatura de 25-28°C, 
cu macerație peliculară timp de 7 zile.
Maturare în rezervoare de inox. Fermentație malolactica 
desăvârșită.
Stabilizare: naturală.

VIILE
Vinul este produs în prezent din 2 podgorii ecologice 
certificate în Valpolicella Classica. Prima este situată în 
valea Negrarului, la o altitudine medie de 250 de metri 
deasupra nivelului mării. Expunerea este Sud, Sud-Vest. 
Metoda de susținere practicată este pergola veroneză; este 
acoperită în întregime cu iarbă și vârsta viței de vie variază 
de la 6 la 40 de ani. A doua este situată în Mazzurega 
(Fumane), la o altitudine de 450 de metri deasupra 
nivelului mării. Via este expusă spre Sud-Vest. Metoda de 
susținere practicată este pergola veroneză; via este 
complet înierbată și vârsta viței de vie variază de la 3 la 40 
de ani. Tipul solului: în ambele podgorii este variabil, 
argilos-lutos, moderat calcaros și bogat în elemente fosile. 
Densitatea plantelor: de la 2.500 (pentru viile mai vechi) la 
3.500 vițe la hectar (pentru plante noi).
Încărcarea de muguri pe butaș: 18.
Randament mediu la hectar: 60 hl.

TIP DE VIN 
  Vin rosu SEC

SOIURI DE STRUGURI

70%

15%

15%

Corvina

Corvinone

Rondinella

ASOCIERE CULINARA 
Se potrivește bine cu preparate cu paste, mezeluri și brânzeturi cu maturare medie.

VALPOLICELLA DOC
CLASSICO BIOLOGICO

Valpolicella Doc Classico Organic provine din struguri cultivați în 
podgoriile gestionate ecologic situate pe cele mai înalte dealuri 
din Valpolicella Classica.

Este un vin care merită tot respectul.

Culoare: roșu rubiniu cu nuanțe violete
Buchet: cun parfum picant care este o combinație surprinzătoare 
de fructe roșii
Gust: sec, cu o aromă caldă, corp mediu, cu taninuri echilibrate.

Our Valpolicella, your wines.

FORMAT

 750 ml

TEMP. DE SERVIRE

14-16°C 
GRADUL ALCOOLIC 

12.50% vol

DEGUSTA CON L’ENOLOGO
guarda il video
clicca qui 

https://youtu.be/gW7hJ6SecCQ



