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 VI NEGRE

 

[persona, actitud] Que practica la virtut o que té bones virtuts.
Persona que té gran habilitat per fer una cosa, especialment per tocar un
instrument musical.

Ubicats al bell mig de L'Empordà, Covica Empordà elabora els seus vins amb una
tradició de 7 dècades. Des dels seus inicis en el 1949 sempre ha tingut molta cura amb
els seus vins, aromàtics i molt rodons en boca.

virtuós, -osa adj.
1.
2.

REGIÓ ELABORACIÓ:
Alt Empordà, Catalunya . Espanya.

VARIETATS:

NOTA DE CATA

CONSELLS SERVEI:

MARIDATGE:

ANALÍTICA:
13% vol.

BENEFICIS SALUT:

AL·LÈRGENS

APTE PER DIETES:
Vegetariana i Celíaca. 

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

CAT

SOSTENIBILITAT:CADUCITAT /CONSERVACIÓ:

PRESENTACIÓ PALET

Ull de llebre

VINIFICACIÓ:

Els investigadors subratllen que "si ha
d'elegir una beguda alcohòlica avui, el vi
negre és el que ha d'escollir, ja que
sembla exercir un efecte beneficiós sobre
la salut. Fa poc s'ha descobert que
afavoreix  la microbiota intestinal. Tot això
pot ajudar al control de pes i a inhibir el
risc de malalties del cor", afirmen.

Bag in box de 5L
Mesures: 12,5 x 18, 5 x 25 cm

Pes unitat: 5Kg
 
 
 

 
Unitats per palet: 144

 
Mesures: Alt 120 + Ampl 80 + Prof 120 cm

 
Pisos palet: 4

 
Pes: 745 Kg

 
 

Vi negre de capa alta que presenta un
color robí intens amb rivet granat. En nas
destaquen les notes a bóta de roure i
clavell vermell. En boca hi trobem una
astringència avellutada. Es nota la
intensa pruna madura i un rere fons de
pebre i clau. Té una acidesa moderada i
el seu retrogust és llarg.

Ideal amb carns de caça, caragols a la
llauna, embotits ibèrics o entrecot en
salsa de pebre amb patates fregides.
També combina exel·lentment amb
formatges curats i codony.

Servir entre 15-18ºC  

Mantindre en un lloc fresc i sec. Consumir
preferentment abans de 6 mesos a partir
de la data d'elaboració. 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.

Diòxid de sofre i sulfits.

Vinificació del most en tines d'acer
inoxidable a temperatura controlada.
Envelliment en bóta de roure durant 6
mesos. 


