INSSIEME SUPERTOSCANO

País, Região e Sub-região

Notas de Degustação

Itália, Toscana, Casole D’Elsa

Cor rubi vermelha intensa, com tons de púrpura. Aroma intenso de frutas negras como
amora e mirtilo, frutos vermelhos maduros misturados com sensações florais de violeta
e intensas notas de especiarias. No fundo balsâmico, as sensações minerais são
fundidas com os cheiros de madeira. Na boca é cheio, doce, encorpado e muito macio,
com taninos bem estruturados, maduros e crocantes. Sensações doces e frutadas
intensas misturadas com um tempero picante e notas de café torrado e chocolate. Final
longo, doce e persistente. Temperatura de serviço entre 18ºC e 19ºC.

Vinhedo
De colina e média altitude, de 350 a 400m acima
do nível do mar. Solo de barro de argila.

Uva
45% Sangiovese, 40% Merlot e 15% Cabernet
Franc

Harmonização
Carnes vermelhas, carnes de caça, queijo seco e temperado.

Safra
2014

Teor Alcoólico
13,5%

Colheita
Manual

Vinificação

Sobre a Vinícola
Luminosità é a vinícola do Projeto Inssieme Wine, que nasceu há cinco anos nas vinhas
da Toscana: um lugar maravilhoso, onde um vinho pode ganhar vida, porque alguns dos
melhores vinhos do mundo são produzidos lá. Força, poder, aroma: o projeto Inssieme é
um sentimento profundo tocado pelo brasileiro Nick Salussolia, descendente de
italianos. Como diz a palavra, Inssieme, que quer dizer em italiano juntos, portanto é um
vinho feito para beber junto com a família, os amigos, com a vida. Não importa se você
é um especialista em degustação ou um simples amante de vinho. O vinho Inssieme é
para todos que querem beber um bom copo de vinho tinto acompanhado. Aliás, um
supertoscano nasceu graças à colaboração do enólogo Paolo Marchi que tem feito
maravilhas e encantado o mercado internacional do vinho.

Fermentação em cuba de cimento com controle de
temperatura. Envelhecimento em barris de
carvalho de 225 e 500 litros por 12 a 14 meses e
descanso de 10 meses em garrafa.
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