Moscato d’Asti
Årgång2016
Art.nummer 9003201
Pris exklusive moms 99,20
Storlek 750 ml
Varukategori Sött vin
Smaktyp Sött och pärlande
Producent G.D Vajra
Land Italien
Region Piemonte
Druvsammansättning Muscat
Alkoholhalt 5,5%
Smakbeskrivning
Tydliga toner av salvia och nyplockade gula frukter som aprikoser, persikor och exotiska frukter. En delikat men tydligt
pärlande och uppfriskande smak som renar paletten och balanserar sötma och fräschör perfekt.
Serveringstips
Utmärkt till efterrätter av alla slag, särskilt dem med jordgubbar och persika.
Övrigt
Producenten
G.D Vajra är beläget i kommunen Barolo i Piemonte i norra Italien. En kommun som anses representera den mest
delikata och fruktiga vinstilen i distriktet Barolo som helhet. Aldo Vaira har inom ekologi varit föregångare i Piemonte och
använder sig inte av kemiska tillsatser, bekämpningsmedel eller mineraliskt gödsel. Hela familjen är idag del av
verksamheten, det är Aldo och Milena Vaira samt barnen Giuseppe, Francesca och Isodoro. Människor med stor
ödmjukhet, klappande hjärta och varm passion för sin mark och sina viner. De väljer ofta svårare, mer kostsamma och
utmanande sätt för att lyckas med den uttalade ambitionen att alltid göra bästa möjliga viner. Genvägar ﬁnns inte. Den
fasta övertygelsen är att i slutändan kommer belöningen i form av bättre viner med den själ och skärpa de eftersträvar
även om vägarna ibland blir längre. När druvorna skördas läggs mycket arbete på urvalet och de sorteras inte mindre än
tre gånger för att säkerställa att bara de bästa används till det slutliga vinet. Kvalitetskraven gäller över hela linjen och
samtliga viner får lika mycket uppmärksamhet. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk och medvetenheten om
det gör att familjen ägnar lika mycket arbete åt sin Dolcetto d’Alba som ﬂaggskeppet Barolo Bricco del Viole.
Familjens viner präglas av elegans och går i en ursprungstypisk stil. Respekt för tradition och historia genomsyrar hela
verksamheten men står inte i motsats till nyﬁkenhet och experimentlusta. Aldo Vaira var exempelvis först med att
plantera Riesling i Langhe. Han har alltid varit fascinerad av druvan och började sina planer redan på 1970-talet,
planteringarna gjordes 1985. Vinet visar upp en typisk rieslingkaraktär från en för druvan ovanlig region. Världens mest
kända rieslingviner kommer från Tyskland och franska Alsace. Vajras tolkning uppvisar den fräschör och fruktighet
förknippad med de tyska och den kraft och koncentration som gjort alsacevarianterna kända men har alldeles egen unik
karaktär.

