Aveleda Alvarinho
Reserva da Familia
Ursprung

År

Portugal, Vinho Verde

2018

Pris inkl. moms

Systembolaget nr

129,00 kr

51651

Beskrivning
Aveleda Alvarinho Reserva da Familia 2018 har en nyanserad doft med inslag
citronskal, blommor, rostade fat och smörstekta mandlar. Smaken är torr med lätt fet
textur och inslag av grapefrukt, fat, mineral och en fläkt av blommor.

Rekommendation
Obs! Vinet ligger i ett dolt beställningssortimentsnummer så för att få upp
produkten på Systembolagets hemsida måste man slå in följande
varunummer 5165101
Passar utmärkt som sällskapsvin, men trivs även som fisken i vattnet till lätta och
medelkraftiga fisk och skaldjursrätter där det gärna får finnas syrlighet i tillagningen
eller i tillbehör.

Produktion
Vinet kommer från en utvald vingårdsplätt på 2 hektar där man bara odlar Alvarinho.
Efter en omsorgsfull selektering och en skonsam pressning jäser vinet i rostfria
ståltankar. Vinet lagras sedan under 8 månader med jästfällningen. Hälften av vinet i
rostfria ståltankar och andra hälften i ekfat.
Produkttyp: Vitt vin Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 12,5 % Druva: Alvarinho
Producent/varumärke: Aveleda
Förpackning: Flaska 750 ml
Förslutning: Kork
Sockerhalt: mindre än 4 gram/liter
Låg sockerhalt

Kul att veta
Den gröna druvan Albariño eller Alvarinho som den heter i Portugal har sitt ursprung i
ett område som täcker in den nordöstra delen av Portugal och över gränsen in i
spanska Galicien. Historiskt sett var detta område druvans enda bastion men nu är
den i högsta grad trendig och välgjorda viner hittar vi nu från både USA, Australien,
Nya Zeeland och Uruguay.
Ett av de första spanska vinerna där druvsorten namngavs på etiketten var en
Albariño från Galicien och här hittar vi också de största odlingarna .De bästa vinerna
anses komma från Rías Baixas och de doftar förföriskt av både blommor, citron,
persika och grapefrukt. De har en bra smakrikedom och en lätt fet textur som
balanseras av en frisk och fräsch syra. I Portugal går den under namnet Alvarinho och
har spridit sig från hembygden nära den spanska gränsen längre österut till bland
annat Vinho Verde, som nu är druvans viktigaste område
Aveleda är ett familjeföretag som grundades 1870 och drivs idag av den 5:e
generationen Guedes. Man har sitt bas i området Vinho Verde men har under åren
utvecklat sin verksamhet, och är nu aktiva även i regionerna Douro och Barraida. Att
ha ett sinne för detaljer och att bedriva tillverkningen på ett hållbart sätt, samt att
bevara den biologiska mångfalden är tre viktiga kärnvärden i verksamheten. Det har
bland annat visat sig genom att företaget är certifierat enligt ISO 14001, 14040 OCH
50001.
Avaleda är den största producenten och exportören av Vinho Verde och finns
tillgängligt i mer än 80 olika länder. Distriktet Vinho Verde ligger i Minho i nordvästra
Portugal.
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