
 

MMAARRCCHHEESSAATTOO  DDEEGGLLII  AALLEERRAAMMIICCII  

  
  

SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  

BBRRUUNNEELLLLOO  DDII  MMOONNTTAALLCCIINNOO  DD..OO..CC..GG..    

RRIISSEERRVVAA  
  

Tipologia: Vino rosso. 

TTyyppee  ooff  wwiinnee::  rreedd  wwiinnee..  

  

  

UUvvaaggggiioo::  SSaannggiioovveessee  iinn  ppuurreezzzzaa..  

GGrraappee  VVaarriieettyy::  SSaannggiioovveessee  110000%%..  

  

VViinniiffiiccaazziioonnee::  2255  ggiioorrnnii  ccoonn  mmaacceerraazziioonnee  ssuu  bbuuccccee..  

AAllccoohhoolliicc  ffeerrmmeennttaattiioonn::  2255  ddaayyss  oonn  tthhee  sskkiinnss..  

  

IInnvveecccchhiiaammeennttoo::  mmiinniimmoo  3366  mmeessii  iinn  bboottttii  ddii  rroovveerree  

AAggeeiinngg::  3366  mmoonntthhss  iinn    ooaakk  

  

AAffffiinnaammeennttoo::  mmiinniimmoo  66  mmeessii  aa  tteemmppeerraattuurraa  eedd  uummiiddiittàà  ccoonnttrroollllaattaa..  

AAggeeiinngg  iinn  bboottttlleess::  66  mmoonntthhss  

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

BBaarrrriillss::  ooaakk  55--1100  hhll..  
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MMAARRCCHHEESSAATTOO  DDEEGGLLII  AALLEERRAAMMIICCII  
  

  

  

  

  

EEssaammee  oorrggaannoolleettttiiccoo::    IIll  SSaannggiioovveessee  nneell  lluunnggoo  ppeerriiooddoo  ddii  aaffffiinnaammeennttoo  iinn  bboottttii  ddii  

rroovveerree,,  ddiivveennttaa  uunn  vviinnoo  ddii  ccoolloorr  rruubbiinnoo  iinntteennssoo  tteennddeennttee  aall  ggrraannaattoo  bbrriillllaannttee,,  ddaall  

ssaappoorree  aasscciiuuttttoo,,  ccaallddoo,,  uunn  ppoo’’  ttaannnniiccoo,,  rraaffffiinnaattoo  eedd  aarroommaattiiccoo,,  ddii  ggrraannddee  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  

nnootteevvoollee  ppeerrssiisstteennzzaa  aarroommaattiiccaa..  AAnncchhee  iill  pprrooffuummoo  iinntteennssiiffiiccaannddoossii  ccoonn  ggllii  aannnnii  ssii  

eesspprriimmee,,  iinn  ffoorrmmee  ccoommpplleessssee  ee  vvaarriieeggaattee,,  ddaallllee  ssppeezziiee  aaii  lleeggnnii,,  ddaall  ttaabbaaccccoo  aaii  ffrruuttttii  ddii  

bboossccoo..  

  

OOrrggaannoolleeppttiicc  tteesstt::  SSaannggiioovveessee  bbeeccoommeess  aa  wwiinnee  ooff  iinntteennssee  rruubbyy  ttoo  bbrriigghhtt  ccaarrnneett  iinn  

ccoolloorr,,  ddrryy  aanndd  wwaarrmm  iinn  ffllaavvoouurr,,  lliigghhttllyy  ttaannnniicc  wwiitthh  ggrreeaatt  ssttrruuccttuurree  aanndd  aarroommaattiicc  lleennggtthh..  

IIttss  aarroommaa  aann  aallssoo  eevvoollvveess,,  bbeeccoommiinngg  iinntteennssee  wwiitthh  aaggee,,  ccoommpplleexx  aanndd  vvaarriieeggaatteedd,,  

rraannggiinngg  ffoorrmm  ssppiiccee  ttoo  wwoooodd,,  ffrroomm  ttoobbaaccccoo  ttoo  ffoorreesstt  ffrruuiittss..  

  

  

AAbbbbiinnaammeennttii::  qquueessttoo  vviinnoo  èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinnddiiccaattoo  ppeerr  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattoo  aadd  

iimmppoorrttaannttii  ppiiaattttii  ddii  ccaarrnnee,,  aarrrroossttii  ddii  sseellvvaaggggiinnaa  ee  ccaarrnnee  aallllaa  bbrraaccee  eedd  aa  ffoorrmmaaggggii  ffoorrttii,,  

ppaarrmmiiggiiaannoo  rreeggggiiaannoo,,  ppeeccoorriinnoo  ttoossccaannoo  eecccc..  

TTrroovvaa  aanncchhee  aabbbbiinnaammeennttoo  oottttiimmaallee  ccoonn  mmoollttii  ppiiaattttii  ddeellllaa  ccuucciinnaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee::  

ccaapprriioolloo,,  ooccaa,,  ccoossttaattaa,,  aaggnneelllloo,,  aanniittrraa..  

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

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

  

CCoommbbiinnaattiioonn::  TThhiiss  wwiinnee  ggooeess  eessppeecciiaallllyy  wweellll  wwiitthh  rreedd  mmeeaattss,,  rrooaasstt  ggaammee,,  cchhaarrccooaall  

ggrriilllleedd  mmeeaattss  aanndd  ssttrroonngg  cchheeeesseess  ssuucchh  aass  PPaarrmmeessaann,,  TTuussccaann  sshheeeepp  cchheeeessee  ((ppeeccoorriinnoo  

eettcc))..  IItt  aallssoo  ggeettss  wweellll  wwiitthh  mmaannyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddiisshheess  ssuucchh  aass  RReehhrruucckkeenn  ((bbaacckk  ooff  

rrooeebbuucckk)),,  rrooaasstt  ggoooossee,,  TT--bboonnee  sstteeaakk,,  rrooaasstt  lleegg  ooff  llaammbb,,  ccaanneettoonn  àà  llaa  pprreessssee  ((dduucckk))..  

WWee  aaddvviiccee  yyoouu  ttoo  ooppeenn  tthhee  bboottttllee  sseevveerraall  hhoouurrss  bbeeffoorree  sseerrvviinngg  aanndd  ttoo  ddrriinnkk  iitt  aatt  aa  

tteemmppeerraattuurree  ooff  bbeettwweeeenn  1188--2200°°  CC..  
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MMAARRCCHHEESSAATTOO  DDEEGGLLII  AALLEERRAAMMIICCII  
BORDOLESE SIZE 0,75LT  
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MMAARRCCHHEESSAATTOO  DDEEGGLLII  AALLEERRAAMMIICCII  
MAGNUM SIZE 1.5LT/3,0LT/5.0LT 
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