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Nyhedsbrev uge 18 – Rosé vine 

Rosé-kategorien har været støt voksende de senere år, og i dag er det ikke 

unormalt, at større importører har 25+ roséer i deres ”stald”. 

Hos Italux er vi bestemt også glade for rosévin, om end vi handler ind hos vore 

producenter efter devisen kvalitet frem for kvantitet. 

Dét betyder helt konkret, at vi dags dato lagerfører 4 roséer; to stille-vine og to med 

bobler. 

 

 

Fra Piemonte møder vi Ada Nada og deres Rosato Emma, en skøn og 

tørstslukkende rosé på Nebbiolo, der har vist sig at give gode resultater som rosé. 

Fra Di Sipio i Abruzzo fører vi en meget vinøs og smagfuld rosé på Montepulciano-

druen. Cerasuolo hedder den. 

På den mousserende side skal vi atter til Piemonte og atter til Ada Nada og den 

sensuelle Dilva Spumante, en smuk rosé med blide, røde bær. 



  
 

 
 

Italux A/S – Sverigesvej 12 – 8660 Skanderborg – tlf. 2096 4774 – SE-nr: 40613080 

 

 

Sidst men ikke mindst laver umbriske Madonna del Latte en charmerende Rosario 

Brut Rosé på Cabernet-sorterne Sauvignon og Franc. Prøv den før din nabo! 

Som altid er Italux´ vine fra starten fair prissat, men du skal selvfølgelig tilbydes 10% 

på vore roséer, stille som mousserende. 

 

Læs mere om vinene her: 

Vino Rosato Emma, Ada Nada Link 

 

Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo DOP, Di Sipio Link 

 

Dilva Spumante Rose, Ada Nada Link 

 

Rosario Brut Rose, Madonna del Latte 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/vino-rosato-emma-2021-ada-nada/
https://italux.dk/hvidvin/abruzzo/montepulciano-dabruzzo-cerasuolo-dop-2020-di-sipio/
https://italux.dk/bobler/dilva-spumante-rose-2013-ada-nada/
https://italux.dk/bobler/rosario-brut-rose-2019-madonna-del-latte/

