Pietra Pura – Mandus
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:
Primitivo 100%,
DOC Primitivo di Manduria
Winnica
gleby: gliniaste,
Wiek winnic: 40 lat
Średnia wydajność: 55 hl/ha
Charakterystyka wina
- kwasowość: 6,00g/l
- Alkohol: 14,00 %

- Cukier resztkowy: 9,50 g/l

Wini!kacja
fermentacja w metalowych kadziach, 3 m-ce w beczkach
dębowych
kolor: ciemna wiśnia
bukiet: intensywna owocowa nuta przechodząca od wiśni do
czarnej porzeczki
smak: charakteryzuje się słodkimi taninami z lekkim waniliowym
posmakiem. Wino bez agresywnych tanin, miękkie z delikatną
nutą dębu
serwowanie: 16° C, doskonale pasuje do czerwonych mięs,
grillowanych warzyw, a zwłaszcza do pieczonego bakłażana z
parmezanem i oliwą z oliwek
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Pietra Pura – Negroamaro
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:
Negroamaro 100%,
IGP Salento
Winnica
gleby: gliniaste,
Wiek winnic: 30 lat
Średnia wydajność: 60 hl/ha
Charakterystyka wina
- kwasowość: 5,00g/l
- Alkohol: 13,50 %

- Cukier resztkowy: 9,00 g/l

Wini!kacja
fermentacja w metalowych kadziach, 3 m-ce w beczkach
dębowych
kolor: ciemna wiśnia
bukiet: purpurowy kolor z ciemnymi re)eksami
smak: intensywne i trwałe aromaty czarnej porzeczki, jagód z nutą
tymianku i ziół; wino o przyjemnej świeżości i długim *niszu
serwowanie: 16°C, polecamu do zapiekanem z kozim serem,
doskonale pasuje do potraw skropionych occtem balsamicznym
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