
PROCESUL DE PRODUCȚIE
Recoltare: exclusiv manuală în lădițe la începutul lunii 
octombrie cu selecția strugurilor. Deshidratare în fruttaio 
timp de 40 de zile. Zdrobirea strugurilor cu desciorchinare 
în noiembrie. Temperatura de fermentare de 23° C. 
Macerație peliculară timp de 15 zile. Maturare în butoaie 
de lemn, apoi în sticle. Stabilizare: naturală.
 

VIILE
Situate în inima podgoriei Valpolicella Classica, 
între dealurile  din Negrar. Altitudine de la 250 la 
450 metri deasupra nivelului mării.  
Expunere sud-estică și sud-vestică. Tipologia 
terenului: lutos-argilos, parțial calcaros și parțial 
pe marne eocene. Viță de vie înierbată. Sistem de 
susținere: pergoletă veroneză.
Vârsta viței de vie în producție: de la 15 la 25 de 
ani. Încărcarea mugurilor pe butaș: 18.
Densitatea de plantare: 3.300-3.500 vițe pe 
hectar. Randament mediu/ hectar: 40 hl.
 

TIP DE VIN 
  Vin rosu SEC

SOIURI DE STRUGURI

ASOCIERE CULINARA 
Se potrivește foarte bine cu toate tipurile de carne, la grătar sau la cuptor și cu brânzeturi maturate.

VALPOLICELLA DOC
CLASSICO SUPERIORE  VERJAGO
Un vin care este o poveste de spus, începând cu eticheta 
pe care o poartă.  O poveste care vorbește despre 
tipicitate, tradiție, cercetare, excelență. 
Valpolicella Doc Classico Superiore Verjago se naște din 
struguri atent selecționați din viile colinare care, după 
recoltarea manuală în lădițe, sunt puși la deshidratare 
pentru 40 de zile în incinte speciale, denumite “fruttai”; 
urmează o vinificație controlată și o învechire de mai mult 
de un an în butoaie mari de stejar și încă 3 luni în sticlă. 
Rezultatul este o Super Valpolicella, nobilă și captivantă, 
care se potrivește perfect cu toate tipurile de carne, la 
grătar sau la cuptor, și brânzeturi maturate
Culoare: roșu rubiniu intens. 
Buchet: complex, de fructe roșii, picante, cu note evidente 
de cireșe coapte. 
Gust: plin, catifelat, fin și elegant.

 

Our Valpolicella, your wines.

FORMAT

 750 ml

TEMP. DE SERVIRE

16-18 °C
GRADUL ALCOOLIC

15.5% vol

DEGUSTA CON L’ENOLOGO
guarda il video
clicca qui 

40%
Corvina

25%
Rondinella

15% 
Corvinone 

15% 
Croatina

5% 
Oseleta

https://youtu.be/gW7hJ6SecCQ



