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INAMA, VAL LIONA

INAMA, VAL LIONA

Producent :

Inama

Producent :

Inama

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Italië

Land:

Italië

Appellatie:

Veneto Rosso IGT

Appellatie:

Veneto Rosso IGT

Type wijn:

Rode wijn

Type wijn:

Rode wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Carmenère, merlot, cabernet
sauvignon

Druivenras(sen):

Carmenère, merlot, cabernet
sauvignon

Beschrijving:

Beschrijving:

De familie Inama maakt reeds 40 jaar wijn in de Soave.
Deze wijnregio situeert zich in het noordoosten van Italië. De
witte wijnen zijn veelal gemaakt van de carganega druif
terwijl de rode wijn het label Valpolicella dragen. Deze wijn is
echter een uitzondering. De druif, carmenère, werd vroeger
als 'cabernet franc' geëmporteerd uit Frankrijk maar was
oorspronkelijk de carmenere-druif uit Bordeaux. Deze Liona
is gemaakt van 50% carmenere, 30% merlot en 20%
cabernet sauvignon. De drie druiven brengen elk hun
karakter in de wijn. De carmenere zorgt voor een kruidioge,
pepertoets met zwart fruit terwijl de merlot het zachte,
pruimig fruit aanbrengt. De cabernet op zijn beurt zorgt voor
de structuur en de kracht in de wijn. De wijn rijpt 12 maanden
voor 80% op gebruikte eiken vaten. Meer info op
www.inama.wine
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Geniet aan 17° bij gevogelte met donkere saus of een
lamsfilet met pure groentjes

Geniet aan 17° bij gevogelte met donkere saus of een
lamsfilet met pure groentjes

Bewaartijd:

Bewaartijd:

6-7 jaar

6-7 jaar

