
  
 
 
 
 
 
    Het is van het huis Mirabella in Franciacorta. 

De 1° Franciacorta Bubbels (metodo classico )Docg  
Zonder Sulfiet en Allergenen             

                   
Elite genoemd en antwoordt op een produktie die 10 jaar studie innam . 
Het is een cru van een oude wijngaard van 1981, waar de druiven worden verwerkt op basis 
van een corporate ethiek voor een gezond produkt te verkrijgen. 
 
Het nieuws maakt lawaai en laat een duidelijke boodschap: geef de consument een 
voedingsproduct, in dit geval de wijn, dat zo gezond en authentiek mogelijk is. 
In deze moeilijke tijden zoals deze, dat de mensen zich een hart onder de riem uitwisselen 
denken we aan de gezondheid .” Evenals gezondheid en de vreugde van het proeven van een 
goede mousserende wijn, dacht Franciacorta  Mirabella deze dagen, haar pasgeboren Elite 
voor te stellen . 
 

De FRANCIACORTA DOCG ELITE is de eerste 
methode classico DOGC italiaans product zonder 
toegevoegde sulfieten en zonder allergenen, in totaal 
respect voor de natuur en de consument.Een wijn dat 
aan het menselijk organisme talrijke voordelen 
bijdraagt(denk maar aan de inhoud van resveratrol,( 
een krachtige antioxidant die veroudering vertraagt)en 
tegelijkertijd geen stoffen bevat die het lichaam 
kunnen schaden.Een wijn, in het kort,dat voldoet aan 
de groeiende behoeften van de gezondheid.dit zeggen 
wij niet maar gezaghebbende deskundigen in de 
wijnindustrie met toestemming van Guiseppe 
Salvioni,CEO van de Franciacorta Consortium. 
 
Dit is een andere uitdaging van Mirabella, een bedrijf 
opgericht in 1979 en vandaag de dag een van de meest 
prestigieuze en belangrijke realiteit van Franciacorta. 
Een nieuwe produktie filosofie, drie dissertaties, tien 

jaar onderzoek.zo kwam ELITE EXTRA BRUT DOGC “ZONDER TOEGEVOEGDE 
SULFIETEN “ tot leven, terwijl de natuurlijke zo goed als geëlimineerd zijn waardoor we de 
inhoud onder de rapportage –niveau hebben kunnen houden.(10mg/l), zonder enige allergeen. 
Deze is te verkrijgen bij  wijnen DELIZIA  te Maasmechelen, voorlopig alleen op bestelling 
via mail info@wijnendelizia.be of tel: 0475/360207 voor de prijs van € 38/FL geleverd. Deze 
eerste uitgave is zeer beperkt ,  deze uitgave is verpakt per fles en  wordt geleverd in een 
zilverkleurige schuifbox . 
DELIZIA 


