Tenuta Sette Cieli "YANTRA" Toscana IGT
Tenuta Sette Cieli - Toskania - Włochy

Charakter:

Czerwone

Apelacja:

IGT

Szczepy:

Merlot, Cabernet Sauvignon

Zawartość alkoholu:

14.5%

Cukier resztkowy:

1.8 g/l

Kwasowość:

5.7 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

beczka

Przechowywanie:

do 6 lat

Temperatura podawania: 16-18 ℃

Opis:
Wino żywe i harmonijne. Charakteryzujące się świeżymi owocami i
atrakcyjną prostotą. Uznawane w czasie degustacji za przyjemne
wino, naznaczone aromatem wiśni, świeżością, tanin i prażonych
aromatów beczki dębowej. To zrównoważone spotkanie pomiędzy
prostotą i rześkością, daje wino miłe w odbiorze i o wielkiej
osobowości. Wino powstałe z odmian Merlot i Cabernet Sauvignon
na wysokości 400 m. npm. Gęstość nasadzenia winorośli to 9300
krzewów / ha. W czasie zbiorów następuje selekcja gron, następnie
wino

spontanicznie fermentuje w zbiornikach ze stali, w

kontrolowanej temperaturze. Kolejny etap to starzenie wina w
beczkach z francuskiego dębu przez 9 m-cy i 3 m-ce w butelkach.

Tenuta Sette Cieli "INDACO" Toscana IGT
Tenuta Sette Cieli - Toskania - Włochy

Charakter:

Czerwone

Apelacja:

IGT

Szczepy:

Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot

Zawartość alkoholu:

14.5%

Cukier resztkowy:

1.6 g/l

Kwasowość:

5.6 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

beczka

Przechowywanie:

do 12 lat

Nagrody:

Wine Enthusiast - 93 pkt
James Suckling - 91 pkt

Temperatura podawania: 16-18 ℃

Opis:
Malbec, Cabernet i Merlot szczepy te zostały doskonale w tym
winie zintegrowane. Winnice położone są 400 m npm. Gęstość
nasadzenia winnic to

9300 krzewów /ha. Powstało

wino

skomplikowane, które doskonale wyraża terroir. Złożone i bogate,
eleganckie o pikantnych nutach i smaku czerwonych owoców.
Świeże i o doskonałej strukturze. Bogate w eleganckie, pikantne
nuty i aromaty czerwonych owoców. Wino dojrzewa w beczkach z
francuskiego dębu przez 18 m-cy i kolejne 6 m-cy w butelkach.
Absolutnie należy zdekantować!

Tenuta Sette Cieli "noi4" Bolgheri DOC
Tenuta Sette Cieli - Toskania - Włochy

Charakter:

Czerwone

Apelacja:

DOC

Szczepy:

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit
Verdot, Cabernet Franc

Zawartość alkoholu:

13.5%

Cukier resztkowy:

2.4 g/l

Kwasowość:

5.8 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

beczka

Przechowywanie:

do 9 lat

Nagrody:

Wine Spectator - 93 pkt
James Suckling - 93 pkt

Temperatura podawania: 16 - 18 ℃

Opis:
Dojrzałe wino! W bukiecie wykazuje dużo wiśni, jeżyn, czerwonego
pieprzu. W ustach obecne dojrzałe, słodkie owoce, wyważone
taniny i solidna konstrukcja, mocne i długie. Wino to zrodziło się z
pragnienia odkrywania "nowego". Powstało z odmian Cabernet
Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon. Gęstość
nasadzenia to 6940 krzewów / ha. Po dokładnej selekcji winogron
przez 20 dni następuje maceracja w niskiej temperaturze,
następnie starzeje się przez 15 m-cy. (50% w beczkach nowych, a
50% w beczkach rocznych).

Podawać do:
Bogatych w smaku mięs, dziczyzny. Wino lubi zdecydowane
przyprawy.

Tenuta Sette Cieli "SCIPIO" Toscana IGT
Tenuta Sette Cieli - Toskania - Włochy

Charakter:

Czerwone

Apelacja:

IGT

Szczepy:

Cabernet Franc

Zawartość alkoholu:

14.5%

Cukier resztkowy:

1.9 g/l

Kwasowość:

5.8 g/l

Objętość:

0.75 l

Alergeny:

zawiera siarczyny

Dojrzewanie:

beczka

Przechowywanie:

do 14 lat

Nagrody:

Wine Spectator - 93 pkt
James Suckling - 91 pkt

Temperatura podawania: 16-18 ℃

Opis:
Eleganckie czerwone wino. Cabernet Franc uprawiany 400 metrów
nad poziomem morza. Gęstość obsadzenia winnicy to 9300
krzewów/ha. Dzięki szczególnej selekcji gron i dbałości powstaje
wspaniałe wino. Skoncentrowane, wino dojrzewa 24 m-ce w
beczkach z dębu francuskiego. Po zabutelkowaniu wino leżakuje
minimum 12 m-cy. Nos uwodzi złożonymi aromatami owoców i
korzennych nut. Jego finezja i elegancja wydobywają się z jego
złożonej struktury. W czasie wielu degustacji zwracano uwagę na
unikatowość tego wina.

