
www.winelovers.com.br | facebook.com/winelovers | instagram.com/winelovers | contato@winelovers.com.br

ANNA´S SECRET 

País, Região e Sub-região
Itália / Toscana / Maremma-Grosseto 

Uva
100% Sangiovese

Vinhedo
Vinhas plantadas em solos de alta qualidade, rico 
em minerais e muito sol, mas com ventos fortes 
capazes de preservar as uvas. 

Colheita
Manual

Safra
2017

Teor Alcoólico
13%

Notas de Degustação
Cor rosa suave. Vinho elegante e harmonioso, com reflexos vivos e brilhantes. No nariz, 
libera notas de morango e frutos silvestres. Combinação perfeita com o sabor limpo e 
seco, onde a frescura e a fragrância aromática se destacam. Persistência muito longa, 
sua acidez calibra perfeitamente as percepções gustativas, que são completadas com 
uma mineralidade acentuada. Temperatura de serviço entre 8°C e 10°C. 

Harmonização
Aperitivos, peixes como salmão, frutos do mar e comidas apimentadas.

Sobre a Vinícola
Val di Toro é uma empresa familiar que possui 12 hectares de vinhedos localizados no 
coração de Maremma, na Toscana, e geram cerca de 100 mil garrafas por ano. Para o 
casal proprietário, Anna Maria Cruciata e Hugh Constable Maxwell, a história de como 
um vinho é produzido é tão importante quanto o próprio vinho e acreditam que uma 
boa viticultura começa com o cuidado do solo. De fato, praticam a agricultura orgânica 
desde 2004 e a partir de 2015 conseguiram o certificado como orgânicos. A 
abordagem foi sempre mergulhar no ritmo da natureza para abraçar toda a 
biodiversidade e incentivar o processo natural, a fim de cultivar uvas saudáveis a partir 
das quais derivam vinhos expressivos e vibrantes. Portanto, as práticas agronômicas 
visam enriquecer o solo e administrar a vinha como uma unidade equilibrada e 
sustentável. Vinificação

As uvas são selecionadas manualmente, a fim de 
obter um rosé de alta qualidade. O mosto utilizado 
é exclusivamente aquele proveniente do 
gotejamento das uvas, o mosto da flor, a parte 
mais nobre e valiosa do suco de uva. As 
operações subsequentes são todas realizadas a 
temperaturas controladas em tanques de aço 
inox. O engarrafamento ocorre cerca de 5 meses 
após a colheita. 


