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UMBRIA
Znana równie¿ jako zielone serce W³och znajduje siê
pomiêdzy Toskani¹, Lazio i Marche. Struktura tego regionu
to przede wszystkim doliny i wzgórza bogate w lasy i ród³a
wody. Ze wzglêdu na korzystne warunki klimatyczne
zadomowi³o siê tutaj nieprawdopodobnie wiele gatunków
winoroli. Upraw¹ winoroli zajmowali siê tu ju¿
Etruskowie. Najbardziej znane czerwone grona to:
Sagrantino, Sangiovese, Ciliegiolo i Canaiolo Nero, jak
równie¿ Cabernet i Merlot. Wród bia³ych gron wystêpuj¹:
Trebbiano Toscano, Grechetto, Procanico, Verdello,
Verdicchio i Malvasia. Jednym z najciekawszych rejonów
winiarskich jest na pewno Orvieto, który w ostatnich latach
odnotowuje ogromne postêpy w produkcji wina, dbaj¹c
jednoczenie o walory antyczne regionu.
Region posiada 2 strefy produkcji win klasy DOCG:
Montefalco Sagrantino i Torgiano Rosso Riserva oraz 12
stref dla win DOC.
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Cardeto
CAR 1 - PIERLEONE, ORVIETO Classico
Secco DOC - Cardeto

CAR 2 - ORVIETO Classico Amabile
DOC - Cardeto

CAR 3 - FEBEO, Orvieto Classico
Superiore DOC - Cardeto

Przyjemne, wytrawne bia³e wino o barwie
s³omkowo-¿ó³tej z delikatnymi zielonymi
refleksami. Bukiet intensywny a zarazem
delikatny, charakterystyczny ze wzglêdu
na bogat¹ gamê aromatów wie¿ych owoców.
W smaku wytrawne, pe³ne, eleganckie, dobrze
zbalansowane, z wyczuwaln¹ nut¹ bia³ych
owoców. Doskona³e jako aperitif. Polecane
równie¿ do delikatnych przystawek, ryb i bia³ego
miêsa.
Grona: Trebbiano, Procanico, Malvasia,
Grechetto, Verdello, Drupeggio i Chardonnay.
Temperatura serwowania 10-12°C.

Delikatne bia³e wino o ¿ó³to-s³omkowej barwie,
z delikatnymi zielonymi refleksami. Bukiet
intensywny a zarazem subtelny i delikatny,
z zauwa¿aln¹ owocow¹ nut¹. W smaku
przyjemnie s³odkawe, miêkkie i eleganckie
z charakterystycznym akcentem bia³ych
owoców. Idealne wino dla osób o delikatnym
podniebieniu. Doskonale pasuje do ca³ego
posi³ku nie pomijaj¹c deseru.
Grona: Trebbiano, Malvasia, Grechetto, Verdello
i Drupeggio.
Temperatura serwowania 10-12°C.

Doskona³e wzorcowe Orvieto to wytrawne bia³e
wino o g³êbokiej, s³omkowo¿ó³tej barwie.
Bukiet intensywny, kompletny, pe³en akcentów
wie¿ych owoców i kwiatów. W smaku wytrawne,
dobrze zbalansowane, z wyczuwaln¹ owocow¹
nut¹. Polecane do przystawek z ryb, dañ
g³ównych ze skorupiaków oraz dañ na bazie ryb
i bia³ego miêsa.
Grona: Trebbiano, Procanico, Malvasia,
Grechetto, Drupeggio i Chardonnay.
Temperatura serwowania 10-12°C.

Wino bia³e, wytrawne

Wino bia³e, pó³wytrawne

Wino bia³e, wytrawne
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