Canicatti - Etna Rosso
Vinhus

Canicatti

Områder

Etna Doc,

Land

Italien

Kan gemmes

10 År

Temp

17

Lukning

Kork

Druetype(r)

Nerello Mascalese,

Lagring

100%, Egefade

Volumen

75 cl

DKK 219.00 ekskl. moms
DKK 273.75 inkl. moms

Passer til
Lukning

Lagring

Smag

Fylde

100%, Egefade

Tør

Kraftig

Kork
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Canicatti - Etna Rosso
CVA Canicattì - Società Cooperativa Agricola
CVA Canicattì blev grundlagt i 1969 i kølvandet på det sicilianske bondeoprør. Fra sin tidlige
begyndelse er projektet blevet understøttet af mange lokale landmænds stærke tro på den kulturelle
værdi af vinavl og vin. Siden midten af 2000'erne har deres produktionsfilosofi fokuseret på enologisk
ekspertise: en plan for investeringer i teknologi og organisation, der berører alle produktive sektorer,
gjorde det muligt for CVA Canicattì at opstille nye og højere kvalitetsstandarder for vinfremstilling. Fra
vingårdsdrift til markedsføringsstrategier har målet altid været det samme: at opfange de mest
krævende forbrugere, med vine af en høj ønologisk profil og stor værdi for pengene.

Vinmarkerne i CVA Canicattì strækker sig over et stort område, der fra provinsen Agrigento når Palermo
og Caltanissetta. Dette områdes geografiske profil er perfekt til dyrkning af traditionelle indfødte
vinstokke som Nero d'Avola, Grillo og Catarratto. Denne ekstreme del af Sicilien, hvor de
mikroklimatiske forhold varierer meget inden for nogle få kilometer, er kendetegnet ved vinavl lige på
grænsen, og udviklet til at modstå flerårig vandmangel. Hovedparten af disse områder har
usædvanlige mikroklimaer og jordsammensætninger som giver druerne deres unikke kvaliteter. Denne
mangfoldighed er en uvurderlig ressource, der bringer kompleksitet og fylde til hvert glas, og udtryk for
den store biodiversitet i disse unikke vinmarker.

I de første halvtreds år af sin historie er jagten på kvaliteten et eksempel på et vellykket partnerskab ført af tre hundrede uafhængige vinproducenter, kooperativets rygrad. Hemmeligheden bag deres
ekspertise ligger i familiedrevne vinmarker (hvert medlem har i gennemsnit 3 hektar). Hver vindyrker
understøttes gennem hvert trin i produktionen af kooperativets tekniske personale, der har ansvaret
for at føre tilsyn med planternes udvikling og udstede anbefalinger til opnåelse af sunde druer med en
høj organoleptisk profil. I kælderen følger tildelingen en detaljeret kalender planlagt omkring den
optimale modningstid for hver sort, og al vinificering udføres i små portioner for at producere vine med
stor lokalt identitet.
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