Amarone “Corte Bra” DOC Sartori
VENETO WŁOCHY
czerwone wytrawne

AMARONE della Valpolicella – czerwone wytrawne wino włoskie klasy DOC,

produkowane na obszarze apelacji Valpolicella na północ od Werony.
Nazwa jest zastrzeżona dla win produkowanych z podsuszanych winogron,
spełniających normy jakościowe i wytwarzanych w 19 gminach w prowincji
Werona. Amarone jest wytwarzane z przynajmniej dwóch odmian
winogron: corvina veronese (40–80%, z czego połowa może być zastąpiona
szczepem corvinone) oraz rondinella (5–30%). Mieszanka może być
uzupełniona innymi czerwonymi odmianami uprawianymi na terenie
apelacji, przy czym udział żadnej z nich nie może przekroczyć 10%. Wino
powstaje z winogron podsuszanych w specjalnych warunkach (np. na
drewnianych suszarkach), które w miarę suszenia osiągają wyższy poziom
cukrów. Przepisy apelacji wymagają, by proces ten trwał przynajmniej do
15 grudnia, po czym winogrona można poddać wini'kacji. Amarone jest
winem wytrawnym, więc cukier w całości musi się przekształcić w alkohol.
Wymagane jest przynajmniej dwuletnie starzenie w beczkach.
Szczepy:
Corvina 50%, Corvinone 30%, Rindinella 15%, Oseleta 5%
Winnica
gleby: gliniasto wapienne,
Wiek winnic: 35-45 lat
Średnia wydajność: 40 hl/ha
Charakterystyka wina
- kwasowość: 6,,00g/l
- leżakowane w beczce
- alkohol: 15,50 %
- cukier resztkowy: 8,00 g/l
Potencjał starzenia 2022
kolor: ciemny z lekkimi odcieniami granatu
bukiet: charakterystyczny, przypominający suszone czerwone
owoce, czekoladę i przyprawy
smak: pełny aksamitny smak, bogate i intensywne, w smaku
wyczuwalna wiśnia i wanilia, z delikatną nutą rodzynek
serwowanie: 18-22°C, polecamy do aromatycznych mięs,
dziczyzny i serów długo dojrzewających
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Marani IGT Sartori di Verona
VENETO WŁOCHY
białe wytrawne

VENETO - Region Veneto szczyci się produkcją wina na skalę przemysłową.

Najsłynniejsze lekkie wina białe i czerwone z tego regionu to Soave i
Valpolicella. W przypadku wina Soave istnieje bardziej luksusowa odmiana
Soave Classico. Produkują ją wyłącznie małe winnice i raczej nie jest
dostępna w tradycyjnych polskich sklepach. Wina Recioto Amarone i
Recioto Amabile powstają z suszonych winogron. Z kolei wśród weneckich
gondolierów popularne jest Recioto Sovae – białe wino o lekko miodowym
smaku.

Szczepy:
Garganega 100%
IGT Veronese
Winnica
gleby: gliniasto wapienne,
Wiek winnic: 40 lat
Średnia wydajność: 40 hl/ha
Charakterystyka wina

!

- kwasowość: 5,80g/l
- Alkohol: 13,50 %

- leżakowane w beczce
- Cukier resztkowy: 7,00 g/l

kolor: złocisty
bukiet: owocowy, wyczuwalne dojrzałe owoce takie jak gruszka,
jabłko i dojrzałe mirabelki; eleganckie i harmonijne
smak: intensywne i pełne, z delikatną nutą wanilii
serwowanie: 10-12°C, do aromatycznych praw, wędzonych ryb
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Valpolicella Ripasso DOC Sartori
VENETO WŁOCHY
czerwone wytrawne

RIPASSO - producenci uznali za marnotrawstwo wyrzucanie skórek winogron
po produkcji Amarone. Odkryto, że zmacerowane wcześniej skórki a zalane
ponownie winem Valpolicella skutkuje powtórną fermentacją wina. Dzięki temu
zabiegowi nowopowstałe wino stało się bogatsze, zyskało nową barwę i
aromaty, zyskało ogłady, nieco słodyczy.

Szczepy:
Corvina 60%, Rondinella 10%, Molinara 10%, Corvinone 20%
DOC Valpolicella Ripasso Veneto
Winnica
gleby: gliniasto wapienne,
Wiek winnic: 40 lat
Średnia wydajność: 40 hl/ha
Charakterystyka wina

!

- kwasowość: 5,60g/l
- alkohol: 13,50 %

- leżakowane w beczce
- cukier resztkowy: 7,50 g/l

kolor: ciemna, czerwona barwa
bukiet: dojrzałe czerwone owoce, rodzynki
smak: pełny, bogaty smak, pikantne nuty lukrecji, owocowość
morwy i czarnego bzu, pojawia się nuta jeżyny i dojrzałego jabłka;
pełne charakteru
serwowanie: 16-19°C, do kaczki, mies nadziewanych owocami

!
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