SALICE SALENTINO
Salice Salentino 2016
ROSSO DOP
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
Na paisagem verde de Cellino San Marco,
no coração de Salento,o
Salento cantor Al Bano construiu
sua vinícola,em uma de suas propriedades. Uma
antiga aldeia entre bosques, vinhas e olivais, tudo
a poucos quilômetros do Mar Adriático e do mar
Jônico . A história passou pela terra que hoje, é
propriedade da família Carrisi, existe o absoluto
respeito de uma natureza. Das adegas do cantor
Al Bano Carrisi,, os vinhos são produzidos de
maneira genuína , para as mesas do mundo todo.
COR: Vermelho intenso
PERFUME: Notas de frutas vermelhas
GOSTO: Estruturado, final longo, intenso e
envolvente
HARMONIZA com queijos envelhecidos.
assados,pratos estruturados..

Classificação :
Região Cellino San Marco (BR) - Puglia
Uvas: Negroamaro(85%) – Malvasia Nera di

Brindisi (15%)
Temperatura ideal: 16 - 18 °c .
Solo: Calcareo e argiloso
Vinhas: 40 anos
Álcool: 13.5% GL.

PRIMITIVO ROSSO
Primitivo
IGP SALENTO
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Na paisagem verde de Cellino San Marco,
no coração de Salento,o
Salento cantor Al Bano construiu
sua vinícola,em uma de suas propriedades. Uma
antiga aldeia entre bosques, vinhas e olivais, tudo a
poucos quilômetros do Mar Adriático e do mar Jônico
. A história passou pela terra que hoje, é propriedade
da família Carrisi,
Carrisi existe o absoluto respeito de uma
natureza. Das adegas do cantor Al Bano Carrisi, os
vinhos são produzidos de maneira genuína , para
as mesas do mundo todo.
COR: Vermelho intenso
PERFUME: Cereja, café, ameixa
GOSTO: Saboroso e seco
HARMONIZA: .assados e carne de caça

Classificação :
Região Cellino San Marco (BR) - Puglia
Uvas: Primitivo 100%
Temperatura ideal:
ideal 16 - 18 °c .
Solo: Calcareo, argiloso e areia fina
Vinhas: 40 anos
Álcool: 13.5% GL.

TARAS
PRIMITIVO
ROSSO IGP
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Na paisagem verde de Cellino San Marco,
no coração de Salento,o
Salento cantor Al Bano construiu
sua vinícola,em uma de suas propriedades. Uma
antiga aldeia entre bosques, vinhas e olivais, tudo
a poucos quilômetros do Mar Adriático e do mar
Jônico . A história passou pela terra que hoje, é
propriedade da família Carrisi, existe o absoluto
respeito de uma natureza. Das adegas do cantor
Al Bano Carrisi,, os vinhos são produzidos de
maneira genuína , para as mesas do mundo todo.
COR: Vermelho intenso
PERFUME : Cereja, café, ameixa
GOSTO: Estruturado, aveludado, longa
persistência, intenso e envolvente
HARMONIZA assados e carne de caça..

Classificação :
Região Cellino San Marco (BR) - Puglia
Uvas: Primitivo

Refinamento do vinho::
vinho Barricas
Temperatura ideal: 16 - 18 °c .
Solo: Calcareo, argiloso e areia fina
Vinhas: 40 anos
Álcool: 14% GL.

