Lugana DOC
Veneto WŁOCHY
białe wytrawne

LUGANA - nazwa Lugana pochodzi od dawnego określenia boru – lucana.

Wielkie jezioro Garda daje tym terenom łagodną temperaturę w zimie, a latem
orzeźwiający wiatr Peler, który wieje od malowniczego miasteczka Riva del Garda,
położonego u stóp gór na północnym wybrzeżu jeziora, i chłodzi winnice. Łagodne
pagórki powodują, że w glebie nie ma zastoju deszczówki. Na dnie dolin ziemia jest
przeważnie gliniasta, więc niemal wodoszczelna, i nie nadaje się pod uprawę
winorośli. Ale na górze gleba jest bogata w składniki mineralne i chłonna. Nanoszone
i nawiewane niewielkie drobiny lessu gromadziły się za uskokami. Takie podłoże jest
wymarzone do uprawy winorośli, która lubi zapuszczać korzenie nawet na kilkanaście
metrów, a niekiedy jeszcze głębiej. Właśnie z tej gleby i dobrego nasłonecznienia
wzgórz winogrona trebbiano di Lugana czerpią bogactwo i soczystość, a od
łaskawości pogody zależy pełne dojrzewanie.

Szczepy:
Trebbiano 100%
DOC Lugana
Winnica
gleby: nieco gliniaste w dolinach, na wzgórzach lessy, gleby
bogate w składniki mineralne,
Wiek winnic: 35 lat
Średnia wydajność: 90 hl/ha
Charakterystyka wina
- kwasowość: 5,80g/l
- Alkohol: 12,50 %
- Cukier resztkowy: 5,00 g/l
kolor: słomkowa barwa z zielonymi re+eksami
bukiet: nuty kwiatowe i owocowe, jagody jałowca
smak: w smaku dominuje owocowość, doskonale
zharmonizowana kwasowość / słodycz
serwowanie: 6-8°C, przystawki, makarony, ryby
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“il Rivale” Lugana DOC
Veneto WŁOCHY
białe wytrawne

LUGANA - Nazwa Lugana pochodzi od dawnego określenia boru – lucana.

Wielkie jezioro Garda daje tym terenom łagodną temperaturę w zimie, a latem
orzeźwiający wiatr Peler, który wieje od malowniczego miasteczka Riva del Garda,
położonego u stóp gór na północnym wybrzeżu jeziora, i chłodzi winnice. Łagodne
pagórki powodują, że w glebie nie ma zastoju deszczówki. Na dnie dolin ziemia jest
przeważnie gliniasta, więc niemal wodoszczelna, i nie nadaje się pod uprawę
winorośli. Ale na górze gleba jest bogata w składniki mineralne i chłonna. Nanoszone
i nawiewane niewielkie drobiny lessu gromadziły się za uskokami. Takie podłoże jest
wymarzone do uprawy winorośli, która lubi zapuszczać korzenie nawet na kilkanaście
metrów, a niekiedy jeszcze głębiej. Właśnie z tej gleby i dobrego nasłonecznienia
wzgórz winogrona trebbiano di Lugana czerpią bogactwo i soczystość, a od
łaskawości pogody zależy pełne dojrzewanie.

Szczepy:
Trebbiano de Lugana (Turbina) 100%
DOC Lugana
Winnica
gleby: nieco gliniaste w dolinach, na wzgórzach lessy, gleby
bogate w składniki mineralne,
Wiek winnic: 25 lat
Średnia wydajność: 70 hl/ha
Charakterystyka wina
- kwasowość: 5,80g/l
- Alkohol: 13,50 %
- Cukier resztkowy: 4,00 g/l
kolor: słomkowa barwa z zielonkawymi re+eksami
bukiet: dojrzałe gruszki i nieco nuty egzotycznych owoców
smak: intensywne, soczyste, nieco pikantne, wyczuwalna dojrzała
morela, skórka pomarańczowa i wanilia; gęsty długi -nisz
serwowanie: 8°C, doskonale pasuje do makaronu lub risotto, ryb i
owoców morza
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