OSO

CASTELLO DI ALBOLA

750ml

Paisagem inigualável, testemunha da história que
remonta à Idade Média, vilas e castelos excepcionalmente belos, colinas delineadas por vinhas: no
coração do Chianti Classico está Castello di Albola, construído no século 15 pela família Acciaioli e
transformado durante o Renascimento em uma vila
esplêndida. De propriedade da Família Zonin desde
1979, o Castello di Albola pertenceu às mais nobres
famílias toscanas.

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: Toscana
DO: Toscana IGT
Tipo de vinho: Vinho Tinto
Uvas: 60% Sangiovese, 20% Merlot e 20%
Syrah
Envelhecimento: 12 meses em barris de carvalho francês.
Graduação alcoólica: 13,5% vol..
Contém sulfitos
Notas de degustação: Vermelho rubi intenso. Aromas frutados, particularmente notas
de cerejas, ameixas e amoras. Fresco e encorpado, saboroso e equilibrado, possui final de
boca persistente e frutado.

Vêneto

Piemonte

Do histórico Castello d’Albola, no coração
da Toscana, vem o OSO, “Ousar” em italiano.
Esta mistura sedutora de Sangiovese, Merlot
e Syrah se atreve a desafiar as tradições
de Castello. OSO oferece um estilo fresco e
vibrante, onde aromas frutados de cerejas
pretas suculentas e amoras deliciosas se casam com notas doces e picantes, terminando
em um acabamento sedoso e profundo.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
tipo de fermentação: Tanques de aço inoxidável em contato com a pele e malolática.
tempo fermentação: 10 dias
temperatura fermentação: 28°C

Sicilia

HARMONIZAÇÃO

Uma combinação perfeita para carnes
vermelhas grelhadas e queijo pecorino,
costelas e, em um momento de ousadia,
chocolate. Temperatura de serviço: 16° - 18° C

