MANNARA - Don Mannarone
Sycylia WŁOCHY
czerwone - naturalnie słodkie

Najlepsze wino od Mannara - nazwane na cześć założyciela winnicy
SYCYLIA - Jak przystało na gorący śródziemnomorski klimat, wina czerwone są
bardzo bogate, ciężkie, o dużej zawartości alkoholu (>;14%), często z nutami
owocowego dżemu i suszonych ziół. Specjalnością producentów z Sycylii są
także czerwone wina naturalnie słodkie. Jednak na Sycylii wiele winnic uprawia
się na dużych wysokościach (od 400 nawet do 1200 m na Etnie) i te wina mają
wyższą kwasowość, mocniejsze garbniki i przypominają wina z chłodniejszych
regionów. Białe najczęściej są lekkie, kwaskowate, aromatyczne (nuty cytrusów i
owoców egzotycznych), chociaż takie wina jak Grillo, Chardonnay czy Viognier
Szczepy:
Nero d’Avola 100%
IGT Sycylia
Winnica
gleby: żyzne gleby wulkaniczne,
Wiek winnic: 40 lat
Średnia wydajność: 25 hl/ha
Charakterystyka wina

!

- kwasowość: 5,60g/l
- Alkohol: 14,00 %

- Cukier resztkowy: 25,00 g/l

!
kolor: ciemna, czerwona barwa
bukiet: intensywne owocowe aromaty z dominacją czarnej
porzeczki i jeżyny, subtelny aromat słodkich rodzynek
smak: przyjemnie krągłe, mocne, zdecydowane, zrównoważone,
nuta orzechowa, długi (nał
serwowanie: 16-18°C, można podać do kaczki, duszonych mięs jak i
czekoladowych ciast.
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MANNARA - Nero d’ Avola
Puglia WŁOCHY
czerwone wytrawne

PUGLIA - charakterystyczne położenie Puglii wpłynęło na rozwój tego
regionu. Z jednej strony otwarta na obce cywilizacje i wymianę kulturalną, z
drugiej narażona była na napaści i podboje z zewnątrz. Pierwszymi, którzy
rozpoczęli tu uprawę winorośli byli Fenicjanie, a ich dzieło kontynuowali i
udoskonalili Rzymianie. Kraina ta w odróżnieniu od innych południowych
regionów nie jest terenem górzystym, lecz pokrytym dolinami i nizinami.
Charakterystyczną dla tego regionu jest bardzo niska ilość opadów.

Szczepy:
Nero d’Avola 100%
IGT Terre Siciliane
Winnica
gleby: gliniasto wapienne,
Wiek winnic: 30 lat
Średnia wydajność: 70 hl/ha
Charakterystyka wina

!

- kwasowość: 2,50g/l
- Alkohol: 13,50 %

- Cukier resztkowy: 2,00 g/l

!
kolor: ciemna, czerwona barwa
bukiet: intensywne owocowe aromaty z dominacją czarnej
porzeczki i jeżyny
smak: przyjemnie krągłe, mocne, zdecydowane, zrównoważone
serwowanie: 16-18°C, do czerwonych mięs, wino lubi dużą ilość
przypraw i potrawy o zdecydowanym smaku
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