Tenuta Ulisse

Tenuta Ulisse
Passerina Terre di
Chieti IGP
TIPO: Vinho Branco
VARIEDADE: Passerina
SAFRA: 2016
TERROIR: Província de Chieti - Abruzzo
PAÍS: Itália
ÁLCOOL: 13%
TEMPERATURA DE CONSUMO: 08 - 10 °C

A uva Passerina destaca-se pela singular identidade, sendo difundida
principalmente na área central da Itália. É uma variedade de origem grega e
recebeu o nome de ´uva dourada´ por seu prestígio natural. Foi amplamente
desacreditada durante os anos de 1960, contudo, na última década, houve uma
inversão nesta tendência, despertando o interesse de muitos produtores e
entusiastas do mundo do vinho.

ANÁLISE ORGANOLÉPTICA
VISÃO: Coloração amarelo palha claro, com sutil reflexo esverdeado, límpido e
brilhante.
OLFATO: O aroma mostra-se intenso e frutado, com vibrantes notas de pêssego e
damasco permeadas por delicadas nuances cítricas de lima e tangerina. Um vinho de
múltiplas camadas aromáticas, que além das notas frutadas revela sutis nuances florais
e um distinto toque mineral.
PALADAR: Mostra-se vivo no paladar, onde a acidez marcante é envolta por uma
explosão de notas frutadas, resultando em um vinho com elegância e frescor na medida
certa.

Faça a leitura deste QR Code e veja
mais informações sobre este produto

HARMONIZAÇÃO: Mariscos frescos, Pescados e Sushi
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Fundada no ano de 2006, Tenuta Ulisse é hoje, o marco simbólico do renascimento
enológico de Abruzzo, na Itália. É a expressão moderna de uma tradição secular de
amor e dedicação à terra, tornando-se uma das principais propriedades
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Link do produto: http://www.domno.com.br/produtos-detalhes/tenuta-ulisse-passerina-terre-di-chieti-igp/227

www.domno.com.br | 54 2105-3122

