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Denne rødvin fra Puglien i Italien er lavet 100% på Primitivo druen og har en flot mørkrød farve. 
Intens bouquet af modne mørke druer og fint afstemt krydret smag der gør at den øjeblikkeligt 
falder i de flestes smag. Fra første glas fornemmer man en fyldig og rund smag af modne druer, 
der ikke er hverken sød eller tør, men ligger lige der hvor de fleste godt kan lide deres rødvin, 
og eftersmagen er også god fyldig og indeholder bløde tanniner. 
Vinen kan nydes alene uden nogen form for tilbehør hvis man bare vil nyde et glas vin, men 
passer perfekt til næsten alle retter uanset sammensætning, og her tænker vi også på et 
godt oste eller tapas bord. Serveres ved ca. 18 grader
Det er altid en god ide at lufte vinen lidt når den er kommet i glasset, så start med kun at 
fylde bunden af glasset og smag, efterfulgt af at du slynger vinen rundt i 10 til 15 sek.
og prøv så at smage igen, vinen er nu fyldigere blødere og rundere, ønsker du 
yderligere fornøjelse af vinen så tag en tår og prøv forsigtigt at suge lidt luft 
ind i munden og mærk hvordan vinen åbner sig endnu mere. 

Efter at druerne er blevet håndplukket foregår resten af fremstillingen af denne vin efter 
moderne principper for at opnå den optimale kvalitet. For at undgå en alt for tung vin 
gærer druer i ståltanke ”med daglig Pump over” for at udtrække mest mulig farve og 
smag fra drueskallerne. Ståltankene er kølestyrede for at kunne styre processen 
100% så man får det optimale ud af processen.  

Krebsen: Vandtegn: 22 juni – 22 juli
Krebsen er meget følsom elsker sin familie og familiemæssige værdier, 
og kan godt lide traditioner og højtider. Krebsen sætter pris på 
nærhed og tryghed, og er typisk hjemme-mennesker.
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Krebsen er meget følsom elsker sin familie og 
familiemæssige værdier, og kan godt lide traditioner og 

højtider. Krebsen sætter pris på nærhed og tryghed, 
og er typisk hjemme-mennesker.


