2020 VITA SANGIOVESE ØKO IGT
FAKTA
Rødvin
Drue(r): 100% Sangiovese
Lagring: Ståltank
Alkohol: 12.5%
Syreindhold: 0,6 g/L
Restsukker: 8 g/L
PH værdi: 3,55
Skruelåg: Ja
Varenummer: 06034512035
Anbefales til:

Terre Siciliane
Distriktet
Sicilien kan, ligesom mange andre vinområder omkring Middelhavet, datere sin vindyrkning tilbage til en tid, hvor
fønikerne var koloniherrer på øen. Man har beviser, både på skrift og på malerier, der vidner om, at vindyrkningen
allerede 700 år f. Kr. var en vigtig afgrøde for øboerne. På Sicilien udgør skråninger og bjerge ca. 80% af landskabet,
og er det først og fremmest tæt ved kysterne, man finder landbrugsjord. Det varme, tørre klima gør, at vindyrkningen
kæmper med oliven og korn om den begrænsede plads. Vindyrkningen klarer sig dog bedre og bedre i denne
konkurrence.
Sicilien samler i dag en enkelt DOCG, 24 DOC/DOP'er og nogle få IGT/IGP'er. Blandt disse finder man Terre
Siciliane IGT/IGP, som blev oprettet i 2011 og dækker hele Sicilien, med ca. 34.000 ha. vinmarker (2018). Distriktet
producerer hvid-, rosé- og rødvine samt Spumante og dessertvine i Passito- og Vendemmia Tardiva-typen, lavet på
mange forskellige lokale og internationale druesorter. Disse dyrkes for det meste uden for DOP-distrikterne, men
producenterne kan også vælge at "deklassificere" deres DOP-vine til Terre Siciliane IGT/IGP. Hvis man føjer et
druenavn på etiketten, skal vinen indeholde min. 85% af denne drue, en regel som i øvrigt gælder for de fleste DOC'er
og IGT'er i Italien.
Producenten
Vi skal passe på vores skønne natur. Derfor er vinene fra ROOTS BEVERAGES certificerede økologiske og nøje
udvalgte fra bæredygtige producenter, som producerer deres vine uden brug af pesticider og med et lavt indhold af
sulfitter. Det er et ufravigeligt krav, at vinenes kvalitet er bedre end den, der findes på markedet i samme prisleje.
Det gør ingen forskel for kvaliteten af en vin, om den er aftappet hos producenten i udlandet eller transporteres til DK
i sterile tanke til et topmoderne tapperi tæt på, hvor den skal sælges. Men det gør til gengæld en stor forskel for
miljøet. CO2 udledningen reduceres væsentligt ved transport på tank fremfor i flasker, da der på den måde kan
transporteres væsentligt mere vin pr. lastbil. Vinene fra ROOTS BEVERAGES købes i bulk og tappes i DK, hvilket
betyder at udledningen af CO2 i forbindelse med transporten, reduceres med mere end 30% (i forhold til domæneaftappet vin).
Produktet
Sangiovese er lavet 100% på økologiske Sangiovese druer fra Sicilien. Vinen har en flot, blank rubinrød farve. Duften
er frugtrig og umiddelbar med nuancer af modne kirsebær. Smagen er harmonisk med en god balance mellem friskhed
og blødhed. I eftersmagen finder man behagelige toner af blommer og jordbær. Server den til pastaretter og lyst kød.

