Ca Michiel, Villa Angarano
Detta vin, framställt på 100 procent Chardonnay, får en att återigen längta efter
ekfatslagrade Chardonnayviner producerade utanför Bourgogne. Druvorna hämtas
från Breganze i norra Veneto. Odlingarna ligger på en höjd om cirka 200 m ö h. på
sluttningar med utmärkt exponering och jordmån. Vinet jäses på låg temperatur vilket
bidrar till att bevara vinets fräscha frukt. Genom att sedan låta vinet vila på sin egen
jästfällning i små ekfat, tillförs vinet en extra dimension vad gäller frukt och
komplexitet. Vinets friskhet, fräscha frukt och välintegrerade ekfatskaraktär ger det
ett brett användningsområde i kombination med mat.

Årgång
Druvsort
Alkoholhalt
Produkttyp
Ursprung
Producent
Altitud
Jordmån
Skördeuttag
Skörd
Jäsning & maceration
Utveckling och lagring

2014
Chardonnay 100%
14%
Vitt vin
IGT Veneto
Villa Angarano
200 m ö.h.
Grus, sand och lera från gammal flodbotten
Mindre än 68 hl/hektar
För hand
Temperaturstyrd tank av rostfritt stål
Vinet vilar minst sex månader i små ekfat på sin jästfällning.

Kommentar
Färg: Gul med dragning mot gyllengul.
Doft: Elegant med inslag av exotisk frukt, aprikos, vanilj, mineraler och ton av ekfat.
Smak: Elegant och frisk med inslag av exotisk frukt, citrus, vanilj, mineraler och mycket väl integrerad
ekfatskaraktär. Vinet har en härlig syra och eftersmaken är lång och fruktig.
Passar till: Rätter på fisk och skaldjur, gärna grillat eller med brynt smör; rätter på kyckling, fläsk och kalv;
mellanlagrade ostar gärna på getmjölk.

Villa Angarano
Villa Angarano ligger i den östligaste delen av Breganze DOC-området i kommunen Bassano del Grappa i
Veneto. Egendomen består av 50 hektar, varav åtta är dedikerade till vinodlingar som sträcker sig fram till den
högra stranden av floden Brenta. Den alluviala jorden (ihopträngd sand, lera och grus från floden) och den nattliga
brisen som blåser ner genom Valsugana-dalen, är båda bra förutsättningar för vinrankor och olivlundar. Tack vare
dessa generösa klimatförhållanden var det i detta område som man först började odla vin i Veneto. På
egendomen har vin producerats i snart 700 år. Redan på 1500-talet fällde den världsberömda arkitekten Palladio som dessutom ligger bakom arkitekturen av herrgården – följande kommentar: "Det här stället är känt för sina
värdefulla viner och frukter, men också för sina artiga ägare". Enligt oss gäller detta även idag.
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