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VERMUT BIB 20L
  BLANC

 

REGIÓ ELABORACIÓ:
Alt Empordà, Catalunya . Espanya.

INGREDIENTS:

NOTA DE CATA

CONSELLS SERVEI:

MARIDATGE:

Servir entre 6-8ºC  

ANALÍTICA:
15% vol.

BENEFICIS SALUT:

AL·LÈRGENS

APTE PER DIETES:
Vegetariana i Celiaca. 

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

Tasta'l amb fruits secs salats, olives
farcides de filet d'anxova o amb unes
sardinetes en conserva. Increïble amb
morro de porc fregit.

CAT

SOSTENIBILITAT:CADUCITAT /CONSERVACIÓ:

PRESENTACIÓ PALLET

Vermut blanc color pera amb una
pal·lidesa brillant. En nas destaquen les
notes a fonoll, pebre blanc i herba
bona. En boca presenta un atac càlid
on la vainilla s'instal.la  al capdavant. El
retrogust dolç és llarg i amb notes de
clau, cardamom i menta fresca.

És molt bo per a obrir l'apetit i, a més a
més, ajuda a netejar el paladar i deixar-
nos preparats per a assaborir millor els
aliments. Gràcies a les propietats de les
herbes que conté també resulta un bon
digestiu.
És antioxidant i té vitamines i nutrients
que són molt bons per al nostre
organisme.

Bag in box de 20L
Mesures: 39,5 x 22,5 x 25 cm

Pes unitat: 20 Kg
 
 
 

 
Unitats per palet: 50

 
Mesures: Alt 129 + Ampl 80 + Prof 120 cm

 
Pisos palet: 5

 
Pes: 1025 Kg

 
 

Ubicats al bell mig de L'Empordà, Covica Empordà elabora els seus vins, caves i olis
amb una tradició de 7 dècades. En aquests moments, la tercera generació té el desig
d'integrar a petits productors de la zona i nous articles que parlin del caràcter de
Covica i d'allò que es vol transmetre.

L'aperitiu és un espai per tu en una terrasseta del barri mentre llegeixes el diari: un
moment en família per planificar sortides; un instant que s'allarga fins el vespre amb
els amics explicant anècdotes... L'aperitiu és caràcter mediterrani. És per això que
Covica crea una línia de productes que et serviran per vestir aquest moment tan arrelat
i plaent.

Selecció dels millors mostos i vins.
Herbes i espècies aromàtiques. 

MÈTODE D'ELABORACIÓ:
Maceració.

Diòxid de sofre i sulfits, traces de fruit sec

Mantenir en un lloc fresc i sec i consumir
preferentment en un any a partir de la
seva data d'envasament. Degut al sistema
de buit del Bag in box, es pot conservar
sense refrigeració un cop oberta durant el
període de temps esmentat.

Producte de proximitat totalment
reciclable. Gràcies al seu format, facilita la
seva transportació i ocupa menys espai,
per tant, redueix la petjada de CO₂, ja que
en cada viatge comercial s'amortitza més
volum que fent servir altres formats.


