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BEDIN
VENETO, ITALIË
De geschiedenis van de Società Agricola Colli Asolani dateert uit
het begin van 1900, toen overgrootvader Giovanni Bedin begon te
werken als kleermaker en zijn eigen wijnstokken plantte voor
Prosecco en stille wijnen. Grootvader Giacomo Bedin erfde zijn
passie voor de wijnbouw en volgde in zijn voetstappen in 1948 in
Cornuda. In de vruchtbare heuvels die uitkijken op Madonna della
Rocca, plantte hij de eerste wijngaarden en gaf dit door aan zijn
zoon Giovanni. Giovanni Bedin combineerde de steeds groeiende
wijnbouwactiviteit (3 ha.) met veeteelt in de late jaren '60 tot de
tweede helft van de jaren '80 en introduceerde zijn zonen Enrico,
Luigi, Denis en Damiano in de kunst van wijnbouw. De Bedinbroers, die trouw blijven aan de kernwaarden die zij van hun
voorouders hebben geërfd, hebben van Società Agricola Colli
Asolani, met 40 ha. wijngaarden, een moderne wijnmakerij
gemaakt. De Prosecco’s van Bedin zijn delicaat en hebben een
ﬁjne mousse.
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Assortiment wijnen van Bedin

BEDIN, PINOT GRIGIO
Warme, goudgele kleur met een
onderscheidende, delicate roze tint.
Aangename neus, uitgesproken bloemig
met intense fruitaroma's. Mooie
zijdeachtige textuur. In de mond is het
complex maar toch evenwichtig met
veel karakter en elegantie....

BEDIN, PROSECCO FRIZZANTE
Fruitige neus met verﬁjnde en delicate
aroma's. Harmonieuze aanzet in de
mond. Het lichte bittertje op het einde
geeft deze Prosecco een plezierig
mondgevoel....
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BEDIN, PROSECCO “HILARIS” FRIZZANTE
Helder strogeel in het glas met zachte
en toch levendige bruis. Intense bouquet
met tonen van meloen, appel en
druiven. Fijne verfrissing met heerlijk wit
fruit in de afdronk....

BEDIN, PROSECCO SPUMANTE
Strogele kleur. Fijne mouse met een
elegante aromatische geur van abrikoos
en citrus met een lange frisse afdronk....
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BEDIN, PROSECCO SPUMANTE MAGNUM
Strogele kleur met een ﬁjne mousse.
Een elegante aromatische geur van
abrikoos en citrus met een lange frisse
afdronk....
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