
RUFFINO LUMINA

PINOT GRIGIO

DO: Veneto

Druer: 100% Pinot Grigio

Noter: Frisk og let tilgængelig med noter af engblomster, pære og æble i 
duften. Elegant mineralitet i aromaen, typisk for Pinot Grigio. Smagen er 
medium fyldig, livlig og elegant. Lidt mineralsk eftersmag med et strejf af 
citronskal

Servering:Perfekt til fiskeretterne til julens frokoster med alt godt fra havet og 
generelt lette og simple retter.

Kan også drikkes alene som aperitif!

Vinhuset: Ruffino har opretholdt sin førerposition indenfor den italienske 
vinindustri siden huset blev grundlagt i 1877 af de to fætre Ilario og Leopoldo 
Ruffino. Deres vingårde og produktion er blandt de mest moderne i Italien, 
hvor de forener de mange års erfaring med moderne fremskridt. 



RUFFINO 

RISERVA DUCALE ORO

Ruffino har opretholdt sin førerposition indenfor den 
italienske vinindustri siden huset blev grundlagt i 1877 af 
de to fætre Ilario og Leopoldo Ruffino. Deres vingårde og 
produktion er blandt de mest moderne i Italien, hvor de 
forener de mange års erfaring med moderne fremskridt. 

DO: Chianti Classico Riserva DOCG

Druer: 80% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon og 
Merlot

Lagring: 24 måneder i eg og 3-4 mdr. i flaske

Noter: Karakteristisk toskansk buket af violette, kirsebær 
og blomme med hints af chokolade og krydderier. 
Strukturen er klassisk og elegant med frugt, tanniner og 
krydderier i en fin balance. Dvælende eftersmag af 
chokolade og kaffe. 

Servering: Passer smukt til traditionelle italienske retter 
som bisteca Fiorentina, pasta Bolognese eller grillet rib-
eye og ristede grøntsager.

CHIANTI 

CLASSICO 

GRAN 

SELEZIONE

Noter af ribs og røde kirsebær. Medium 
koncentration og et forholdsvist køligt udtryk. 
Pæne røde bær, lyse krydderier, tobak og strejf 
vanilje. Pæn elegance og fin let krydret 
afslutning.

Ekstra Bladet, marts 2022



RUFFINO 

RISERVA DUCALE

Ruffino har opretholdt sin førerposition indenfor den 
italienske vinindustri siden huset blev grundlagt i 1877 af 
de to fætre Ilario og Leopoldo Ruffino. Deres vingårde og 
produktion er blandt de mest moderne i Italien, hvor de 
forener de mange års erfaring med moderne fremskridt. 

DO: Chianti Classico Riserva DOCG

Druer: Min. 80% Sangiovese, 20% Merlot og Cabernet 
Sauvignon

Lagring: 24 måneder i eg og rustfrit stål

Noter: Kompleks og dyb rødvin præget af søde kirsebær 
og frugtige noter med fint krydrede antydninger af tobak, 
læder og hvid peber. Velbalanceret i ganen, med 
fløjlsagtige tanniner, fast syreindhold og en langvarig 
finish af rosmarin og figner. Vinens struktur gør det 
muligt at lagre den i mange år. 

Servering: Nyd denne tidløse toskanske perle med 
italienske favoritter såsom prosciutto og andre antipasti, 
svamperisotto, pasta bolognese eller kylling cacciatore. 
Den er ligeledes god til grillet kød med ristede 
grøntsager.

EkstraBladet, April 2021

Guldmedalje – Mundus Vini 


