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Langhe Arneis Il Nespolo – en pigg liten rackare från Piemonte
Den 1:a juni lanseras Il Nespolo Prinsi Langhe Arneis 2018 från Azienda Agricola Prinsi i
Systembolagets fasta sortiment. Arneis är den inhemska vita Piemontedruvan som namngivits
efter sin svårtämjdhet. Il Nespolo å andra sidan betyder ”medlaren” på svenska, kanske för att
vinmakare och druva här har samarbetat väl och resultatet är ett härligt, piggt och balanserat vitt
vin - perfekt till sommarens mat.
Azienda Agricola Prinsi är ett familjeföretag i tredje generation där familjen Lequios
motto är att skapa ”wines to remember”. Familjen Lequios vinodlingarna ligger i
vackra Neive Barbaresco, 320 möh i ett område som nyss tagits med på UNESCOS
världsarvslista. Jordmånen består av märgel, lera och vulkanisk jord. De är mest kända
för sina härliga Barbaresco viner men gör även fina ursprungstypiska vita viner.
Så snart druvorna har plockats, tas de till källaren där de genomgår en kortare
skalmaceration vid en temperatur på 10 ° i ca 48 timmar. Därefter utförs en mjukare
pressning och när musten kommer ut ur pressen skickas vinet till jäsningstankarna där
alkoholjäsningen gradvis startar vid en temperatur på 12 °. Vid denna låga temperatur
håller jäsningen på i omkring en månad, på så sätt förloras inte de aromer som
mognar under jäsningen. Tre gånger i veckan utförs batonnage, vilket ger vinet en
fetare kropp och bra balans med syran. Vinet vilar sedan 4 månader på jästfällningen i
ståltank.
Il Nespolo är nyanserat och ursprungstypiskt vin med inslag av citrus, vita blommor,
persika, aprikos, gröna äpplen och örter. Smaken är välbalanserad med frisk syra,
elegant krämighet och toner av exotisk frukt.
Vinet passar utmärkt till grillad fisk med en sallad toppad med sparris och
citronvinägrett.
Langhe Arneis Il Nespolo 2018 släpps i Systembolagets fasta sortiment
1 juni i ca 40 butiker.
Pris: 149 kr
Artikelnr: 2712
Volym: 750 ml
Alk: 13 %
För mer information, kontakta:
Tina Elvroth
tina@elvroth.se
Eller Elisabeth Engelsen Ellqvist
eee@provinum.se
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