EZIMIT VINO
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Ezimit Winery integreert de lange traditie van wijn maken in
Macedonie door inheemse druivensoorten te gebruiken in
combinatie met moderne technologie. De wijnen worden
gemaakt in speciale vinificators waarbij voor elke
druivensoort een specifiek programma kan worden
geselecteerd. De druivensoort die aangeplant worden zijn
Vranec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Kratosija,
Plavac, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc,
Muscat, Muscat Frontignan, Zupljanka.
Voor elke druif is er een verschillend vinificatie proces. Alle
belangrijke chemische parameters worden continu bewaakt
en gedocumenteerd. De opslag van de wijnen gebeurt in
inox gemaakt materiaal en speciale aandacht krijgt de
productie van kleine series van hoge kwaliteit rode en witte
wijnen. De afdeling barrique is aanwezig sinds 2000 jaar,
waar de meeste potentiële wijnen worden verouderd.

ISO 9001: 2008 en HACCP -normen worden al vele jaren toegepast.
Eigenaren, management en medewerkers van Ezimit Vino zijn vastbesloten om de nieuwste wereld trends in de
wijnindustrie en te implementeren in hun productie. De Ezimit Vino wijnmakerij wil een toonaangevend bedrijf zijn in
de wijnindustrie met een bijzonder hoge kwaliteit wijn perfect passend bij elke gelegenheid.

VRANEC BARRIQUE
€

Land

9,95

Macedonië

District

The Wine Adventure - Putten (NL)

Artikel

roo-44004.13

Naam

Vranec Barrique

Wijnhuis

Ezimit Vino

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Vranec

Kleur

Graniet Rood

Smaaktype

Droog, vol

Alcohol

14,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Anderhalf jaar rijping op gebruikt hout, fraai kersen met heel lichte houttonen.

Indruk

De smaak volgt de geur goed op: vol en uitgebalanceerd, in het midden soepel met rijpe
zwarte vruchten, aan het einde een frisheid. Een wijn met een bijzondere structuur, body,
lange afdronk en rijk aan tanninen. Deze wijn kan lang worden bewaard.

Past Bij

De Vranec Barrique combineert goed met verschillende soorten rood vlees zoals hert maar ook
heerlijk bij gerijpte kaas

Omschrijving

Een sappige medium-body wijn, makkelijk te drinken en elegant. Gemaakt van de druivensoort
Vranec met een intens en bijna ondoordringbare granieten kleur. Een uitgesproken geur van
vers gebrande koffie, een aroma van sherry en halfdroog donker fruit.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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