IMAKO VINO

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

De geschiedenis van Imako Vino Winery begint in 1989,
toen de International Macedonische Company - Imako is
gevestigd. In het begin was het voornaamste doel van de
onderneming wijnhandel die daardoor geleid tot de
noodzaak van een betere kwaliteitscontrole en diversificatie
van de portefeuille. In 2002, werd de wijnmakerij Imako
Vino gebouwd als een groen- veld investering in een
schilderachtig heuvel gebied in de buurt van de stad Štip.
De capaciteit van de wijnmakerij is ongeveer 10 miljoen liter
wijn per jaar, waarmee Imako Vino gelijk de derde grootste
wijnkelder in Macedonië is. De capaciteit is niet het enige
voordeel van de wijnmakerij, maar ook de state-of- the- art
productie-apparatuur en deskundigheid. De technologie die
het proces van druif verpletteren en wijn bottelen
ondersteunt is van de beroemde Italiaanse fabrikant DELLA
TOFFOLA en daarmee in lijn met de meest moderne en
geavanceerde wijnbereiding technologieën. Daarnaast is de
wijnmakerij uitgerust met gemoderniseerde bottelen
machines van het Italiaanse merk FIMER met een capaciteit
van 3000 flessen per uur.

Een gemiddelde van 2293 zonuren.
De wijngaarden zijn gelegen in het centrale en oostelijke deel van Macedonië, de Povardarie regio. Deze regio geeft
een optimale agro - ecologische omstandigheden om de juiste wijnstok te kweken door de aanwezigheid van de
juiste bodemsoorten voor de gebruikte wijnstok types, de klimatologische omstandigheden en de nog niet
verontreinigde wijnstok regio. Klimatologische omstandigheden zijn meer dan aanvaardbaar zijn met een gemiddelde
van 2293 zonuren en gemiddelde temperatuur tussen de 12,4 - 14,8 graden Celsius .

KAGOR MACEDONIAN
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

13,95

Macedonië

District

Povardarie

Artikel

des-33001.12

Naam

Kagor Macedonian

Wijnhuis

Imako Vino

Soort

Dessertwijn Rood, 500ml

Druivensoort

Vranec

Kleur

Baksteenrood

Smaaktype

Zoet

Alcohol

16%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Indruk

Het heeft een baksteenrode kleur en een complex kruidig aroma. De neus heeft iets weg van
rozengeur. De Kagor Macedonian heeft een lange afdronk net als een zoete vermout. De
zoetheid van de wijn gecombineerd met de bitterheid van de kruiden maken het een
dessertwijn om met veel plezier te drinken.

Past Bij

Uitmuntende compagnon bij nagerechten, rijke pure chocolade, muntbladeren of als een
metgezel met een Cubaanse sigaar.

Omschrijving

Kagor Macedonian is een unieke dessertwijn, een echte uitvinding. Het is gemaakt van laat
geoogste Vranec druiven en een speciaal geprepareerd kruidenextract uit het rijke pallet van
traditionele Macedonische recepten. Deze dessertwijn is een perfecte mix van rijke tanninen,
frisheid en zoetheid.

QR-Code

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