
 

MMAARRCCHHEESSAATTOO  DDEEGGLLII  AALLEERRAAMMIICCII  
  
  

SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA    

RROOSSSSOO  DDII  MMOONNTTAALLCCIINNOO  DD..OO..CC..      

  
  

Tipologia: Vino rosso. 

TTyyppee  ooff  wwiinnee::  rreedd  wwiinnee..  

  

  

UUvvaaggggiioo::  SSaannggiioovveessee  iinn  ppuurreezzzzaa..  

GGrraappee  VVaarriieettyy::  SSaannggiioovveessee  110000%%..  

  

SSiisstteemmaa  AAlllleevvaammeennttoo::  ccoorrddoonnee  ssppeerroonnaattoo..  

VViiggnnaarrdd  pprroodduuccttiioonn  ssyysstteemm::  ssppuurrrreedd  ccoorrddoonn  

  

  

VViinniiffiiccaazziioonnee::  1155  ggiioorrnnii  ccoonn  mmaacceerraazziioonnee  ssuu  bbuuccccee..  

AAllccoohhoolliicc  ffeerrmmeennttaattiioonn::  1155  ddaayyss  oonn  tthhee  sskkiinnss  

  

IInnvveecccchhiiaammeennttoo::  66//1122  mmeessii  

AAggeeiinngg::  66//1122  mmoonntthh..  

  

TTiippoo  ddii  lleeggnnoo::  rroovveerree  ddii  SSllaavvoonniiaa  ddaa  55  aa  1100  hhll..  

BBaarrrriillss::  ooaakk  ffrroomm  SSllaavvoonniiaa  55  aa  1100  hhll..  
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EEssaammee  oorrggaannoolleettttiiccoo::    IIll  SSaannggiioovveessee  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  aaffffiinnaammeennttoo  iinn  bboottttii  ddii  rroovveerree,,  

ddiivveennttaa  uunn  vviinnoo  ddii  ccoolloorr  rruubbiinnoo  iinntteennssoo  ccoonn  ssffuummaattuurree  ppoorrppoorraa,,  ddaall  ssaappoorree  aasscciiuuttttoo,,  

ccaallddoo,,vviivvaaccee,,  uunn  ppoo’’  ttaannnniiccoo,,  rraaffffiinnaattoo  eedd  aarroommaattiiccoo,,  ddii  ggrraaddeevvoollee  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  bbuuoonnaa  

ppeerrssiisstteennzzaa  aarroommaattiiccaa..  II  pprrooffuummii  ffrreesscchhii  ddeell  ffrruuttttoo  ssii  mmeessccoollaannoo  ccoonn  ii  sseennttoorrii  ddeerriivvaannttii  

ddaallll’’aaffffiinnaammeennttoo  iinn  lleeggnnoo,,  vvaanniigglliiaa  ee  nnoottee  ddii  mmaannddoorrllaa  ttoossttaattaa..  

  

OOrrggaannoolleeppttiicc  tteesstt::  SSaannggiioovveessee  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  rreeffiinnee  iinn  ooaakk’’ss  bbaarrrreell,,  iitt  bbeeccoommeess  aa  

wwiinnee  ooff  iinntteennssee  rruubbyy  ccoolloouurr  wwiitthh  ppuurrppllee  sshhaaddee,,  ddrryy,,  wwaarrmm  aanndd  bbrriigghhtt,,  lliigghhttllyy  ttaannnniicc,,  

aarroommaattiicc  lleennggtthh  wwiitthh  aaggrreeeeaabbllee  ssttrruuccttuurree..  TThhee  ccooooll  sscceennttss  ooff  tthhee  ffrruuiitt  bblleenndd  tthheemmsseellvveess  

wwiitthh  ffrraaggrraannccee  tthhaatt  ddeerriivveess  ffrroomm  tthhee  bbaarrrreell  rreeffiinneemmeenntt,,  vvaanniillllaa    

aanndd  nnoottee  ooff  ttooaasstteedd  aallmmoonndd..  

  

  

AAbbbbiinnaammeennttii::  qquueessttoo  vviinnoo  èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinnddiiccaattoo  ppeerr  aaccccoommppaaggnnaarree  llaa  ttaavvoollaa  ddii  

ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ccoonn  eelleeggaannzzaa  ee  sseemmpplliicciittàà..  

SSii  ssppoossaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccoonn  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ssuugghhii  ppeerr  ggrraannddii  pprriimmii  ppiiaattttii,,  ccaarrnnee  

aallllaa  bbrraaccee,,  ffoorrmmaaggggii  ffrreesscchhii,,  ppeeccoorriinnoo  ttoossccaannoo  eecccc..  

SSii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  ssttaappppaarree  llaa  bboottttiigglliiaa  uunnaa  oorraa  pprriimmaa  ddaall  ccoonnssuummoo  ee  ddii  sseerrvviirrlloo  aa  

tteemmppeerraattuurraa  ccoommpprreessaa  ttrraa  ii  1188°°  eedd  ii  2200°°..  

  

  

CCoommbbiinnaattiioonn::  TThhiiss  wwiinnee  ggooeess  eessppeecciiaallllyy  wweellll  ffoorr  eevveerryy  ddaayy  ccoonnssuummppttiioonn  wwiitthh    

eelleeggaannccee  aanndd  ssiimmpplliicciittyy..  

  IItt’’ss  rreeaallllyy  iiddeeaall  wwiitthh  tthhee  mmoosstt  ooff  ggrraavvyy  ffoorr  iimmppoorrttaanntt  ffiirrsstt  ccoouurrssee,,  cchhaarrccooaall  ggrriilllleedd  

mmeeaatt  aanndd  ffrreesshh  cchheeeesseess  ssuucchh  aass  TTuussccaann  sshheeeepp  cchheeeessee  ((ppeeccoorriinnoo  eettcc..))..    

WWee  aaddvviiccee  yyoouu  ttoo  ooppeenn  tthhee  bboottttllee  oonnee  hhoouurr  bbeeffoorree  sseerrvviinngg  aanndd  ttoo  ddrriinnkk  iitt  aatt  aa  

tteemmppeerraattuurree  ooff  bbeettwweeeenn  1188--2200°°  CC..  
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