
 
Caixes per palet: 76

 
Mesures: Alt 145 + Ampl 80 + Prof 120 cm

 
Pisos palet: 4

 
Pes: 564,6 Kg

 
 

REFERÈNCIA

8437016800058

EAN

VIVR12FXAN75R

CARESSE
 VI ROSAT

 

Ubicats al bell mig de L'Empordà, Covica Empordà elabora els seus vins amb una
tradició de 7 dècades. Des de els seus inicis en el 1949 sempre han tingut molta cura
amb els seus vins, aromàtics i molt rodons en boca. Aquesta és la 3a generació.

El celler ha volgut disposar d'un vi amb una presentació fresca i innovadora. Una
ampolla que conté una nota de tast que s'apropa a tota mena de paladars i els
conquista de seguida. Amb un color estrepitós, Caresse entra al joc per guanyar i
quedar-s'hi. Un vi que no es pot deixar de beure un cop el coneixes.

REGIÓ ELABORACIÓ:
Alt Empordà, Catalunya . Espanya.

VARIETATS:

NOTA DE CATA

CONSELLS SERVEI:

MARIDATGE:

Servir entre 7-10ºC  

ANALÍTICA:
12% vol.

BENEFICIS SALUT:

AL·LÈRGENS

APTE PER DIETES:
Vegetariana, Crudivegana i Celiaca. 

Spain · Girona · Masarac (Alt Empordà)
Crtra/ Sant Climent Sescebes s/n www.covicaemporda.com

Té molta versatilitat. Es recomana amb
qualsevol mena de marisc, amb una
caldereta, un bacallà a la musselina o bé
acompanyant sensacionals tapes com
ara unes croquetes de ceps o una truita
de patates.

CAT

SOSTENIBILITAT:CADUCITAT /CONSERVACIÓ:

PRESENTACIÓ PALET

Ull de llebre

VINIFICACIÓ:

Vi de baixa densitat, molt lleuger.
Presenta un color pell de ceba i és
totalment net i brillant. En nas, s'obté
una qualitat aromàtica molt agradable
on s'hi troba la intensitat d'un préssec
blanc amb un rere fons de flor de
castanyer, gessamí i hortènsia. En boca
té una entrada càlida on ressurt el
préssec però també un litxi molt golós.
Té una acidesa molt equilibrada i un
final fresc.

Ampolla bordalesa de vidre de 0,75L
Mesures: 28,5 x 7,2 cm

Pes unitat: 1,150Kg
Unitats per caixa: 6

Mida: 32,5 x 17,5 x 26 cm
Pes:7,1Kg

 
 

Un estudi de la Universitat de Barcelona
ha demostrat que els derivats del vi i el
raïm poden ajudar a reduir els efectes
nocius dels raigs UV del sol. Els
flavonoids del raïm i, per tant, del vi,
inhibeixen la formació d'espècies
reactives d'oxigen (ROS) que danyen les
cèl·lules de la pell.

Diòxid de sofre i sulfits.

Consumir preferent abans de 2 anys a
partir de l'any de la collita. 

Producte de proximitat en envàs
completament reciclable i reemplenable.
Serigrafiat amb tinta ecològica.

Vinificació del most en tines d'acer
inoxidable a temperatura controlada.


