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PUGLIA (Pulia)
Charakterystyczne po³o¿enie Puglii wp³ynê³o na rozwój
tego regionu. Z jednej strony otwarta na obce cywilizacje
i wymianê kulturaln¹, z drugiej nara¿ona by³a na napaci
i podboje z zewn¹trz. Pierwszymi, którzy rozpoczêli tu
uprawê winoroli byli Fenicjanie, a ich dzie³o kontynuowali
i udoskonalili Rzymianie. Kraina ta w odró¿nieniu
od innych po³udniowych regionów nie jest terenem górzystym,
lecz pokrytym dolinami i nizinami. Charakterystyczn¹
dla tego regionu jest bardzo niska iloæ opadów. Szczepy
dominuj¹ce to : Primitivo, Negroamaro, Malvasia Nera,
Aleatico, Bombino Bianco, Bombino Nero. Spotykamy tu
te¿ Montepulciano, Aglianico, jak i szczepy miêdzynarodowe.
Region posiada 8 stref dla win klasy DOC.
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Fusione S.R.L.
FUS 2 - A.MANO, Fiano - Greco Puglia
IGT - Fusione S.r.L.

FUS 3 - A.MANO, Rosato di Puglia
IGT - Fusione S.r.L.

FUS 1 - A.MANO, Primitivo Puglia IGT
- Fusione S.r.L

FUS 4 - PRIMA A.MANO, Primitivo
Puglia IGT - Fusione S.r.L.

Wspania³y s³oneczny aperitif. Bogactwo aromatów zawdziêcza 50% obecnoci kwiecistego
Fiano, natomiat strukturê i elegancjê nadaje
mu Greco di Tufo. Pe³niê swojego charakteru
najlepiej wyra¿a towarzysz¹c delikatnym
przystawkom, daniom rybnym i owocom morza.
Grona: 50% Fiano, 50% Greco.
Temperatura serwowania 8-10°C

Ró¿owe wino, o urzekaj¹cym aromacie, który
zawdziêczamy 100% zawartoci gron Malvasia
Nero i d³ugiej 6-tygodniowej fermentacji
w bardzo niskiej temperaturze. Podziwiajmy jego
wie¿oæ i strukturê ³¹cz¹c je z lekkimi daniami
na lato, a w szczególnoci z przystawkami
z przystawkami z owoców morza i warzyw
i z grillowanymi rybami.
Grona: 100% Malvasia Nera.
Temperatura serwowania 8-10°C.

Wynik szlachetnej winifikacji grona Primitivo.
A.Mano dziêki niebywa³ej pasji jego twórców
jest winem eleganckim, mieni¹cym siê têcz¹
aromatów i przyjemnych wra¿eñ nieosi¹galnych
przez innych producentów. Ma barwê g³êbokiej
czerwieni przy bukiecie z³o¿onym, intensywnym
z elementami ció³ki lenej, je¿yny, morwy
i czarnej jagody. W smaku mocne, zrównowa¿one,
d³ugie z dominuj¹c¹ czarn¹ jagod¹, odrobi¹
borówki i nut¹ balsamicznego drewna.
Grona: 100% Primitivo. balsamicznego drewna.
Temperatura serwowania 18°C.

Stuprocentowe Primitivo, dojrzewaj¹ce przez
siedem miesiêcy w nowych barrique, g³ównie
z dêbu francuskiego, ale równie¿ dêbu amerykañskiego, wini i kasztanowca z po³udnia
W³och. Dziêki tym zabiegom uzyskujemy wino
z³o¿one, eleganckie, miêdzynarodowe
w charakterze, o piêknej ciemno-czerwonej
barwie. Jego mocna struktura idealnie
komponuje siê z bogatymi pieczeniami
oraz dojrza³ymi serami (tak w³oskimi jak
i francuskimi), jak równie¿ z sufletem polanym
gorzk¹ czekolad¹.
Grona: 100% Primitivo.
Temperatura serwowania 18°C.

Wino bia³e, wytrawne

Wino ró¿owe, wytrawne

Wino czerwone, wytrawne

Wino czerwone, wytrawne
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