RIESERVA DI FAMIGLIA 2013
Art. nr: 7 891 5
Pris: 47 8 kr
Storlek: 1 5 00 ml
Varukategori: Röda v iner
Sortiment: Priv atimport
Land: Italien
Producent: Cecchi
Druv or: Sangiov ese
Karaktär: Intensiv , rubinröd färg. Bred doft av både mogna frukter och
olika kry ddor. Smaken är medelfy llig och full av skogshallon, körsbär och
lakrits. En frisk sy ra balanseras av en elegant struktur och finstämda
fattoner.
Lagring: 1 2 månader på fat
Alkoholhalt: 1 3,5 % Totalsy ra: 5 ,5 g/l Restsocker: 1 ,4 g/l

Om producenten
Ingen förbättring är för liten för att provas
Familjen Cecchi har legat i framkant i den italienska v innäringen i mer
än hundra år. Varje generation har driv it på för att höja kv aliteten och
utv eckla v erksamheten. Idag driv er bröderna Andrea och Cesare Cecchi
familjeföretaget med samma glöd som anfadern Luigi Cecchi, en v erklig
entreprenör som v ar Italiens förste professionelle v inprov are och den som
grundade firman 1 893 i Castellina i Chianti.
Luigis efterlev ande utökade v ingårdsarealen, ny planterade odlingarna
och moderniserade v inanläggningarna. Gamle Luigi anade v ilken framtid
det fanns för italienskt v in om man satsade på att förfina kv aliteten, men han kunde knappast gissa att hans bly gsamma
v infirma skulle v äxa till att bli en av Toscanas största. Hjärtat i v erksamheten är Villa Cerna v ackert belägen på en kulle
ov anför staden Castellina i i hjärtat av Chianti Classico.
Äv en om Chianti är basen har Cecchi satsat på v inegendomar också i andra intressanta områden i Toscana som Maremma,
San Gimignano, Nobile di Montepulciano och Morellino di Scansano. Cecchi äger också egendomen Tenuta Alzatura utanför
staden Montefalco i Umbrien.
Familjens motto skulle kunna v ara: Ingen förbättring är för liten för att prov as. Viljan att ständigt utv ecklas ty cks
nedärv d, oav sett om det gäller att delta i forskning kring v ilka kloner som ger bästa v inet eller v ilka ekfat som är bäst
lämpade för lagring.
Har man förmånen att v erka i ett av v ärldens v ackraste områden är omsorg om miljön en själv klarhet och Cecchi har
genomfört ett antal åtgärder för att minimera miljöpåv erkan i sina v inanläggningar. Cecchis v iner speglar ty dligt sitt
ursprung och är resultatet av en harmonisk balans mellan tradition och förny else.
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