
Mousserande vin

NVY Passion fruit
Till NVY Passion Fruit används en Valdivieso Brut som är det torr-
raste av Valdeviesos mousserande viner. Tillverkningen sker enligt
den klassiska charmatmetoden. Det vill säga att det ursprungliga
vinet får jäsa en andra gång i en trycktank av rostfritt stål där det
blandas med jäst och socker. Till musten används 60 % chardonnay,
tillsammans med 40 % pinot noir. Druvorna har odlats både i egna
vingårdar och av kontrakterade vinbönder i Lontue i Central Valley.
Före buteljeringen tillsätts ofiltrerad färskpressad passionsfruktsjuice.
Innan flaskan öppnas är det viktigt att vända den upp och ner en
gång så att den naturliga fruktsaften blandas med vinet.

Alberto Valdivieso var en chilensk aristokrat som levde i sus och dus i
det mondäna Paris under 1870-talet. Där fick han smak på livets goda
– inte minst champagne. När han återvände till Santiago slog det ho-
nom att man borde kunna tillverka en lika god dryck i Chile. Tanken
förändrade hans liv. I dag 130 år senare räknas Viña Valdivieso till
ett av de allra främsta chilenska vinerierna - i synnerhet när det gäller
mousserande viner.
NVY Passion Fruit är en sofistikerad vindrink. Perfekt som en lite
bättre och annorlunda välkomstdrink, eller som svalkande sommard-
rink till trädgårdsfesterna. Den är också alldeles utmärkt till
kalla desserter, glass och fruktsallader. Eller till lite lättare förrätter
som klarar en hög fruktsötma och syrlighet, till exempel sallader och
lättare skaldjur.

CHILE

Druvor:

pinot noir 
chardonnay 
passionsfrukt

Årgång: NV

Alkoholhalt: 8%

Artikel: 7792901

Volym: 75 cl/6 fl. kartong

Förslutning: Naturkork

Restsocker

TYP: Smaksatt mousserande vin

FÄRG: Gul

DOFT: Stor generös doft av pas-
sionsfrukt, lime och citron.

SMAK: Mycket koncentrerad, fylld
av exotiska frukter med en behaglig
och tydlig smak av passionsfrukt.

TIPS: NVY Passion Fruit bör
serveras väl kyld, 2–4 grader.
Perfekt som en lite bättre och
annorlunda välkomstdrink, eller
som svalkande sommardrink till
trädgårdsfesterna.


