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Banfi Cuvée Aurora
ALTA LANGA  DOCG

Producent
Ursprung

Castello Banfi
Alta Langa, Piemonte, Italien

Varunummer
Druva

5926601
Pinot Nero och Chardonnay

Alkoholhalt
Sockerhalt

12,5%
4 gram / liter

Smakbeskrivning Friskt och smakrikt vin med inslag av citrus, nougat och 
liten rostad ton. Lång och balanserad eftersmak.

750 ml
6
Mushroom stopper

Storlek
Antal/kolli
Förslutning

Passar till Smakrika fiskrätter och ljust kött.

Vinifikation Mousserande viner framställda enligt traditionell 
metod har sedan många år gjorts i Piemonte. Banfi har 
sedan slutet av 70-talet bedrivit verksamhet i området 
och även tagit stor del i skapandet av DOC-status och 
sedan 2011 även DOCG-status. Alta Langa DOCG om-
fattar endast mousserande viner gjorda på Pinot Nero 
/ Chardonnay enligt traditionell metod med en andra 
jäsning på flaska. Cuvée Aurora DOCG är en av 70% 
Pinot Nero och 30% Chardonnay som efter den primära 
jäsningen lagras en andra gång på flaska i minst 30 
månader. 90% av vinet är från den aktuella årgången 
och 10% är ekfatslagrat  vin från föregående år, detta 
för att ge ökad komplexitet och karaktär. Vinet är Extra 
Brut vilket innebär en dosage på 4 gram per liter. 

Om producenten Castello Banfi förfogar över ca 1000 hektar vingårdar 
runtom i Toscana.
Castello Banfi är idag mycket välkända för att producera 
goda viner av mycket hög kvalitet. Redan från starten en-
gagerade man sig för att försöka utveckla den potential 
man såg i området, särskilt när det gäller druvmaterialet. 
Faktum är att man i samarbete med Lantbruksuniversi-
tetet i Milano numera har hela sex unika kloner av uvan 
Sangiovese registrerade.

Övrig information Idag finner vi viner med namnet Banfi på etiketten från 
områden såsom, Montalcino, Bolgheri, Chianti samt 
Piemonte. Castello Banfi är mycket engagerade i och 
internationellt belönade för sitt arbete med hållbarhet. 
Enkelt uttryckt är deras devis; ” varje åtgärd måste 
vara socialt rättvis, miljömässigt säker och ekonomiskt 
genomförbar samtidigt.”


