
 

 

Välkomna till Fratelli Vogadori, Valpolicella, Italien 

De bästa vingårdarna i Valpolicella ligger på kullarna norr om Verona i Classico- 

och Valpantenaområdet. Classicoområdet består av tre huvuddelar varav ett är 

Negrar. I just Negrar ligger Fratelli Vogadori med sina fält belägna på tre olika 

höjdnivåer. De tre bröderna Alberto, Gaetano och Emanuele arbetar tillsammans 

med sin far i tredje generationen. Gården producerar förutom det välkända 

Amarone Classico och Recioto Classico även Valpolicella Classico och Ripasso 

Classico.  

Vinerna från Fratelli Vogadori har ett snittbetyg på 4,5 av 5 möjliga på 

världens största vincommunity Vivino 

I just den här vinlådan ”JUL & NYÅRSSPECIAL” kommer det att ingå 6st blandade 

flaskor både rött och vitt vin samt bubbel. Allt för att det ska passa till julens alla 

rätter på julbordet samt avslutet på 2021 då man vill skåla in det nya året med 

en flaska bubbel.  

 

2st Valpolicella Classico   

Rubinröd färg. Stor doft av körsbär, lakrits, viol och peppar. Ett fylligt, 
mjukt vin med välbalanserad fruktsyra och en för området typisk 
mandelton i eftersmaken. Gjort på druvorna Corvina, Corvinone, 
Negrar, Oseleta, Rondinella. Öppnas mellan 2020-2024 och serveras 
mellan 16-18 grader. Alkoholhalt 13%. Prisklass: 190kr/flaskan 

2st Corvina Veronese Appassimento 

Intensiv rubinröd färg. Vinet har en doft av körsbär, mogna plommon, 
läder och kakao. Ett fylligt, välbalanserat vin med mjuk och kryddig 
eftersmak. Gjort på druvorna Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, 
Negrar. Serveras mellan 16-18 grader. Alkoholhalt 14%. Restsocker:  

4g/l. Prisklass: 220kr/flaskan 

2st Bianco Garganega dei Leoni Veneto 

Ljusgul färg. Stor doft med inslag av citrus, mogna äpplen, örter och 

viss rökighet. Elegant och välbalanserat med lång, kryddig eftersmak. 

Gjord på druvan Garganega. Serveras mellan 12-14 grader. 

Alkoholhalt 12,5% Restsocker:  2.1g/l. Prisklass: 190kr/flaskan 

2st Spumante Brut 

Halmgul färg. Fruktig doft av citrus, ananas och rostat bröd. Ett friskt 
vin med härliga bubblor. Gjord på druvan Garganega. Öppnas mellan 
2020-2024 och serveras i 12-14 grader. Alkoholhalt 12,5%  
Restsocker: 10g/l. Prisklass: 260 kr/flaskan 

 

2st Molinara Rosato Rosé 

Ljusrosa färg. Vinet har fruktiga toner med spår av citrus, kryddor och 

mogna plommon. Ett fylligt, välbalanserat vin med mjuk och kryddig 

eftersmak. Gjord på druvan Molinara. Öppnas mellan 2021-2024 och 

serveras mellan 16-18. Prisklass: 190kr/flaskan grader.          

Alkoholhalt 12%. Restsocker:  4g/l. 

 

VÅRT VAL  
VINPRENUMERATIONEN 

https://www.xwine.se/druva/corvina/
https://www.xwine.se/druva/corvinone/
https://www.xwine.se/druva/negrar/
https://www.xwine.se/druva/oseleta/
https://www.xwine.se/druva/rondinella/
https://www.xwine.se/druva/garganega/
https://www.vogadorivini.it/


 1 st Valpolicella Classico Superiore Ripasso 

Intensiv rubinröd färg. Vinet har en doft av körsbär, mogna plommon, 
läder och kakao. Ett fylligt, välbalanserat vin med mjuk och kryddig 
eftersmak. Gjort på druvorna Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, 
Negrar. Serveras mellan 16-18 grader. Alkoholhalt 14%.                
Prisklass: 270kr/flaskan grader. Restsocker: 6g/l. 

1st Amarone della Valpolicella 

Vinet har en djup rubinröd färg och en stor, nyanserad doft med inslag 

av moreller, plommon, tobak, kaffe och läder. Ett vin med stor kropp 

och en lång, nyanserad eftersmak. Vinet bör luftas minst 2 timmar på 

karaff. Gjord på druvorna Corvina, Corvinone, Negrar, Oseleta, 

Rondinella. Öppnas mellan 2021-2032 och serveras i 18-20 grader. 

Alkoholhalt 15%. Prisklass: 450kr/flaskan grader. Restsocker: 8g/l. 

1st Raffaello  IGT 
 
Djup, rubinröd färg. Doften är stor, med inslag av körsbär, tobak, 
torkade blommor och choklad. Ett vin med stor kropp och en lång, 
nyanserad eftersmak. Vinet bör luftas minst 1 timme på karaff. Gjort på 
druvorna Corvina, Corvinone, Negrar, Oseleta, Rondinella. Öppnas 
mellan 2021-2028 och serveras i 16-18 grader. Alkoholhalt 15%. 
Restsocker: 7g/l. Prisklass: 420kr/flaskan.  
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