BORGO SANLEO
CHIANTI DOCG

BORGO SANLEO

Borgo SanLeo é uma marca que representa algumas
das mais importantes regiões vinícolas italianas e
oferece uma ampla seleção das mais conhecidas
castas, do Friuli à Sicília. Considerada uma marca
moderna para região, e com muita personalidade,
atende bem ao público jovem e àqueles que estão
abertos a novidades, assim como buscam por um
produto de qualidade. Desta forma, os rótulos da
Borgo SanLeo se destacam pelo equilíbrio em seus
vinhos e pelo carisma do consumidor com a marca.
Garantem qualidade com a sua origem territorial
e versatilidade de seus vinhos, que podem acompanhar desde pratos tradicionais italianos à uma
cozinha mais atual e criativa.

750ml

Este Chianti é cuidadosamente produzido:
os engaços são separadas das uvas, que são
pressionadas suavemente em cilindros, rompendo suavemente suas peles e repassando
o suco. O suco é deixado para macerar nas
peles em tanques de aço inoxidável com temperatura controlada. Após a fermentação
alcoólica, o vinho também sofre a fermentação malolática, um processo que reduz
a acidez total e deixa o vinho mais macio e
saboroso.
País: Itália
Região: Toscana
DO: Chianti
Tipo de vinho: Vinho Tinto
Uvas: 85% sangiovese e 15% Canaiolo
Envelhecimento:
Graduação alcoólica: 12,5% vol..
Contém sulfitos

ITÁLIA

A Itália possui uma gama extensa de uvas nativas e
centenas de denominações de origem espalhadas por
todo o país. O sistema de denominação de origem italiano rotula os vinhos em níveis de qualidade e inspira demais países do mundo. De vinhos leves a extremamente gastronômicos, proporcionam um passeio
pela cultura e gastronomia do país.

Notas de degustação: Vermelho rubi
brilhante. Nariz intenso, distingue-se por
um aroma elegante de violetas e perfumes
tênues de frutos silvestres.Em boca é seco,
cheio, devidamente equilibrado com sabor de
cereja e especiarias.

HARMONIZAÇÃO

Combina bem com os sabores saudáveis da
culinária campestre e é o companheiro ideal
de massas com molhos vermelhos, carnes
vermelhas grelhadas e queijos envelhecidos. Temperatura de serviço: 18°

Vêneto

Piemonte

Marche
Toscana
Abru zzo

OUTRAS INFORMAÇÕES

ROMA

Puglia
Campania

Sicilia

tempo maceração: 7 dias
tipo de fermentação: Tanques de aço inoxidável sob temperatura controlada e malolática.

tempo fermentação: 7 dias
temperatura fermentação: 28 - 30° C

