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Nyhedsbrev uge 15 – vinen til konfirmationen – og andre fester 
 

Med forårets komme er det sæson for de store fester. Konfirmationer, 

runde fødselsdage og måske et bryllup? 

Vinene til den slags mærkedage skal kunne opfylde en række kriterier: de 

skal være bredt anvendelige, de skal smage godt (uden at stikke ud), og 

de skal ikke mindst være betalelige.   

 

 

 

 

Med de to vine, Italux sætter fokus på denne uge, er alle tre kriterier 

opfyldt, så værsgo´ at læse videre; 

På den hvide side anbefaler vi den lækre Verdeca IGP fra Cantine 

Sociale Sampietrana i Italiens hæl. Verdeca er en lokal drue, der giver en 

fin, aromatisk vin med god syre – let at holde af. 

På den røde side går rejsen til Umbrien, hvor vi finder en smagfuld 
Montefalco Rosso fra huset Adanti. Primært Sangiovese blendet med lidt  
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Sagrantino, Barbera, Merlot og Cabernet Sauvignon giver en stærkt 
anvendelig og vanedannende vin – perfekt til festen!  

Den hvide Verdeca koster normalt 79,-, mens den røde Montefalco 
normalt koster 95,-. Køb dem resten af april og hele maj med 10% rabat; 
vi garanterer, at dine gæster bliver tilfredse.  
 
Læs mere om vinene her: 

Verdeca IGP 2020, Sampietrana, link  

Montefalco Rosso DOC 2015, Adanti, link 

 
 

Italux mål er at blive en betydningsfuld importør af originale italienske vine og 

løbende opbygge et sortiment af vine fra mindre producenter primært lavet på lokale 

druer. Vi vil tilbyde vine til faste, lave priser og give vore kunder mulighed for at købe 

også bare én flaske til den gode pris. 

Vi markedsfører kun vine og årgange som vi selv har kvalitetsgodkendt, og køber og 

sælger ikke vine, som vi ikke selv synes om.  

https://italux.dk/hvidvin/puglien/verdeca-igp-2020-sampietrana/
https://italux.dk/roedvin/montefalco-rosso-doc-2015-adanti/

