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Når man taler om Venetoregionen er Gardasøen, operaen i Verona og Venedig nok de mest
umiddelbare tanker hos de fleste. Vinmæssigt set har det nordøstlige hjørne i Italien dog også
meget at byde på. Soave, Valpolicella, Amarone og Recioto er blandt landets bedste og mest
kendte vine.
I Valpolicellazonen uden for Verona produceres Amarone- og Valpolicellavinene. Her skaber
lette briser samt lav luftfugtighed de rette betingelser for den tørring af druer, der muliggør
helt specielle vintyper. Området øst for Gardasøen kendes for de sprøde hvide Soavevine, og
Italiens svar på Beaujolais - Bardolino produceres også på disse kanter.
Vingården Luigi Righetti har altid været et familieforetagende. Angelo Righetti skabte sin
berømmelse som en enestående vinkyper for mere end 80 år siden i 1909 - og påbegyndte
en langvarig tradition for kvalitet og udmærkelse. Ejendommen er beliggende i Valgatara, en
lille del af Marano Di Valpollicella, i hjertet af Valpolicella Classico distriktet. Righettifamilien er
blevet berømt for at producere særdeles prisvenlige såvel som smagfulde og meget aromatiske
Valpolicellavine.
Vingården er især stolte af dens to mest elskede vine: “Campolieti” Valpolicella Classico
Superiore og “Capitel de’ Roari” Amarone della Valpolicella Classico, samt den søde og meget
intense Recioto.
Soave
Soave er navnet på en by i Veronaprovinsen i Veneto, men samtidig også navnet på Italiens
største salgsmæssige vinsucces i ind- og udland. Soave findes både i en rød og hvid udgave,
hvoraf den hvide er den absolut mest solgte og udbredte vin i Italien.
Garganega er hoveddruen i hvid Soave ofte suppleret af enten Pinot Bianco, Chardonnay og/
eller Trebbiano. I dette tilfælde er Garganega flankeret af Trebbiano, hvilket har resulteret i
en frugtig, floral vin med strejf af hvide frugter á la fersken og æble samt mandel. Vinen er
harmonisk og delikat med en fin forfriskende frugtsyre. En oplagt terrassevin eller ledsager til
lettere fiskeretter.

Fakta:
Område / Land:
Veneto, Italien
Druesorter:
85% Garganega
15% Trebbiano di Soave
Lagring:
Anbefales til:
Lettere fiskeretter eller som
aperitif

