
Piccoli Daniela 

Valpolicella D.O.C. 

” Befiro ” 

FACTS:  

Producent  Agricola Azienda Pic-

coli Daniela 

Drue  Corvina 40%, Corvini-

one 25%, Rondinella 

30%, Oseleta, Moli-

nara & Croatina 5% 

Område Veneto, Valpolicella 

Land  Italien 

Alkohol  12,5% 

Årgang  2016 

Flaskestr.  75 cl. 

Proptype  Kork 

Passer til Aperitif, på terras-

sen, bløde oste, hvidt 

kød og supper. 

  

Azienda Piccoli, ligger på Monte La Parte, en smuk 
bakke af kalkholdige jordbund i Parona di Valpolicella, 
få minutter fra det historiske centrum af Verona.  
 
En vingård født af lidenskaben for det land, hvor den 
blev født, Valpolicella. Er spredt over 15 hektar og 
udelukkende dedikeret til dyrkning af druer og oliven.  
 
Den primære vingård anvender guyot opbindingssy-
stem. Vinmarkerne ligger 250 meter over havets over-
flade, og på grund af det blæsende klima og fremra-
gende solbeskyttelse produceres der druer af høj kva-
litet, der er dedikeret til at gøre strukturerede, kom-
plekse, elegante og frugtagtige vine.  
 
En samlet produktion af ca. 35.000 flasker i alt.  
 
Denne Valpolicella produceres kun i 4000 flasker.  
 
Druesorterne er Corvina 40%, Corvinone 25% Rondi-
nella 30%, Oseleta, Molina & Croatina 5%, kun egne 
druer, håndplukket fra Cru Monte La Parte.  
 
Der høstes udelukkende manuelt med hånden. Der er 
både et hold af kvinder og et hold af mænd når der 
høstes. Kvinderne mere nænsomme og detaljeoriente-
ret end mændene der klarer det tungere arbejde.  
 
Når druerne er helt modne, så plukkes de og presses 
med det samme. Vinificeringen af druerne foregår i 
rustfrie tanke, hvor temperaturen kontrolleres. En del 
af vinen hviler i rustfrie tanke, mens den anden del 
kommer på ældre tønder i 12 måneder. Når raffinerin-
gen er slut bliver begge vine ført sammen og vinen 
bliver aftappet. Herefter ligger den 3 måneder på fla-
ske før den frigives til salg.  
 
Denne Valpolicella er ideel som en aperitif, til terras-
sen, bløde oste, hvidt kødt og supper.  
 
Farven er lys rubinrød med små lilla nuancer.  
 
Duften er elegant og velduftende af røde frugter som 
kirsebær, jordbær med lidt krydret undertoner.  
 
På tungen fremstår den elegant, blød, frugtrig med 
bløde tanniner.  
 

Vinen holder 12,5% og bør serveres ved 16-18 gr. Den-
ne vin er særdeles drikkelig nu.  
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