MASI AMARONE COSTASERA 3L 2012
Art. nr 7 0337
Pris 1 .5 1 9 kr
Storlek 3000 ml
Producent Masi
Ursprung Veneto, Italien
Varukategori Röda v iner

Förslutning Naturkork
Druvor Corv ina 7 0%, Rondinella 25 %,
Molinara 5 %
Alkoholhalt 1 4%
Totalsyra 5 ,5 g/l
Restsocker 6 g/l
Sortiment Sy stembolagets beställning

Karaktär Djup röd med ty dlig brun kant. Fy llig och intensiv på näsan med doft av
russin och skogsfrukt. Sv ag doft och choklad, v äl balanserad sy ra och generös
fruktsmak.
Tillverkning Efter skörden lufttorkades druv orna i 3-4 månader. På så v is tappade
druv orna en stor del av sin v ikt och fick en högre koncentration av smak och
sockerhalt. Efter av slutad torkning av stjälkades och pressades druv orna försiktigt och
fick jäsa i 45 dagar i stora slav onska ekfat.
Lagring 24 månader på både små och stora ekfat med efterföljande 4 månader på
flaska.
Passar till Smakrika rätter av lamm- , nöt- eller v iltkött, eller till lagrad hårdost.
Information Amarone är ett v in som är gjord på en metod som de gamla romarna
kallade appassimento och det inv olv erar alltså torkade druv or. Druv orna skördas i
slutet av september för att sedan torkas fram till mitten av januari. Då har druv orna
tappat 35 -40% av sin v ikt och liknar russin. Jäsningen pågår nästan 1 0 gånger så
lång tid som för ett normalt v in. Namnet Costasera bety der "sluttning i kv ällssol".

Om producenten
Ett av Italiens allra främsta vinhus
Masi är ett av Italiens mest ansedda v införetag och en huv udaktör på den italienska
v inmarknaden. Hjärtat i v erksamheten är den ursprungliga v ingården Vaio di Masi, i
hjärtat av distriktet Valpolicella, som familjen Boscaini köpte i slutet av 1 7 00-talet.
Idag omfattar Masi sjutton v ingårdar i Valpolicella Classico-området, men man har äv en odlingar i Bardolino och Soav e.
Man producerar också v in åt ett antal odlare som äger berömda v ingårdar. Hela v erksamheten leds av den dy namiske
Sandro Boscaini, eller Mr Amarone som han brukar kallas. Det är kanske just för sin Amarone Masi är mest känd. Amarone
v ar ett v in som förde en anony m tillv aro framtill mitten av 1 900-talet. Det dracks i stort sett bara av odlarna själv a som en
v interv ärmare. Att v inet som görs av druv or som fått torka öv er v intern bliv it en internationell succé kan v i tacka Sandro
Boscaini för. Hans far började buteljera v ingårdsv inerna Mazzano och Campolongo di Torbe under egna etiketter på 1 95 0talet. När Sandro tog öv er företaget några år senare v ara hans stora insats att han moderniserade v inty pen och gjorde
Amarone bättre lämpat att serv era till mat.
Den första Amaronen som lanserades i Sv erige 1 994 v ar Masis Vaio Armaron. Idag producerar Masi fem v arianter av
Amarone, av v ilka tre är v ingårdsbetecknade.
Masi är ett my cket innov ativ t företag och skapade 1 964 det ny a v inet Campofiorin, som 201 4 kom i sin femtionde årgång.
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Campofiorin v ar en helt ny v inty p på marknaden, en ripasso, alltså en Valpolicella som fick jäsa y tterligar en gång
tillsammans med pressrester från Recioto och Amarone. Masi ägde en tid termen ripasso som v arumärke. Idag är begreppet
fritt och v in av my cket skiftande kv alitet säljs som ripasso. Masi av står därför från begreppet i marknadsföringen av
v ärldssuccén Campofiorin.
Ständig teknisk utv eckling har v arit v iktig för Masis framgångar, men grunden är stabilt densamma – satsningen på
Venetos unika druv or Corv ina, Molinara och Rondinella. Till dem kommer också Oseleta, en nästan utdöd lokal druv a som
Sandro Boscaini fann hos en liten odlare. Fy ra rankor, mer än hundra år gamla, räddades och bildade grunden för
ny planteringar. Idag bidrar druv an till att öka komplexiteten i flera av Masis v iner. Masi gör till och med en 1 00% Oseleta i
Osar som är ett unikt v in med tanninstruktur som slår det mesta.
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