Casa Vinicola Calatrasi
Sycylia WŁOCHY
białe wytrawne

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. 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 dają wina mocniej
zbudowane, bogate, wręcz tłuste.
Szczepy:
Catarratto 80%, Chardonnay 20%
IGP Sycylia
Winnica
gleby: wulkaniczne,
Wiek winnic: 25 lat
Średnia wydajność: 80 hl/ha
Charakterystyka wina
- kwasowość: 6,30g/l
- Alkohol: 11,50 %

- Cukier resztkowy: 5,90 g/l

Wini!kacja
fermentacja w metalowych kadziach
kolor: intensywna ciemno czerwona barwa
bukiet: intensywny bukiet, nuta aromatycznej moreli i brzoskwini
smak: zaskakuje lekkość tego wina, charakteryzuje się cytrusowym
smakiem
serwowanie: 10-12° C, polecamy do owoców morza i drobiu
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Casa Vinicole Calatrasi
Sycylia WŁOCHY
czerwone wytrawne

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. 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 dają wina mocniej
zbudowane, bogate, wręcz tłuste.
Szczepy:
Nero d’Asola 50%, Merlot 50%,
IGP Sycylia
Winnica
gleby: wulkaniczne,
Wiek winnic: 25 lat
Średnia wydajność: 80 hl/ha
Charakterystyka wina
- kwasowość: 6,30g/l
- Alkohol: 13,00 %

- Cukier resztkowy: 6,40 g/l

Wini!kacja
fermentacja w metalowych kadziach
kolor: intensywna ciemno czerwona barwa
bukiet: aromat ciemnych śliwek i truskawki
smak: w smaku odnaleźć można ciemne pikantne owoce,
delikatnie wędzony posmak, niuanse drewna i wanilii
serwowanie: 16-18° C, polecamy do wołowiny, pikantnych duszonych
dań w obecności warzyw i ziół
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