MASSERIA ALTEMURA
FIANO

MASSERIA ALTEMURA

Masseria Altemura está localizada no centro
da D.O.C. “Primitivo di Manduria”, no coração da
península de Salento, uma extensão da Puglia entre
dois mares: o Adriático e o Jônico. A fazenda é uma
realidade em plena evolução que respira o Salento,
que compartilha a brisa do mar e a terra vermelha
da Puglia, que mistura o barroco com a elegância
do Oriente e que tem como principal aliado o sol. A
missão da Masseria Altemura é transmitir uma nova
imagem para os vinhos autóctones da Puglia.

750ml

Poucas pessoas sabem que a variedade Fiano
era conhecida por Frederico II da Suábia
e Carlos I de Anjou no século XIII, e que foi
cultivada na área de Salento. A família Zonin
recuperou-a do esquecimento, encontrando
nos solos de Masseria Altemura um microclima ideal para provar que se pode obter
um branco excelente mesmo na Puglia. A
recuperação de clones dessa variedade não
foi uma tarefa simples, mas o resultado é
um vislumbre gratificante da história da
vinificação resumida em uma garrafa. O equilíbrio das sensações gustativas, com notas
de amêndoas, flor de laranjeira, pêssegos
e ervas aromáticas transmite a atmosfera
de um habitat único, definido como uma jóia
entre os dois mares. Graças aos destaques
brilhantes do vinho, pode-se definir como “o
ouro do Salento”.

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.

País: Itália
Região: Puglia
DO: Salento
Tipo de vinho: Vinho Branco
Uvas:100% Fiano

Vêneto

Piemonte

Marche
Toscana
Abru zzo

OUTRAS INFORMAÇÕES

ROMA

Puglia
Campania

Sicilia

tipo de fermentação: Tanques de aço inoxidável sob temperatura controlada
temperatura fermentação: 18 - 20 ° C

Envelhecimento:
Graduação alcoólica: 13% vol..
Contém sulfitos
Notas de degustação: Amarelo palha, com
aromas contidos e baseados em notas distintamente frutadas. Em boca, a personalidade
da Fiano se destaca com sua textura rica e
suave de pêssegos e flores delicadas.

HARMONIZAÇÃO

Acompanha particularmente bem os pratos
de peixe ou pratos à base de leguminosas
(como favas e endívias).

KEY SELLING POINT

As uvas são colhidas quando estão muito
maduras; Eles são delicadamente esmagados
e o mosto é extraído em prensagens gentis.
A fermentação tradicional do vinho branco
ocorre em temperaturas controladas.

