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SCAIA BIANCO 2019 Un vin uluitor! Proasp?t, vioi ?i foarte parfumat, cu arome intense de flori albe, iasomie ?i citrice (grapefruit, portocal?,
ananas), m?r, par?, mango al?turi de note u?oare de banan?. Catifelat, înv?luie palatul cu o aciditate vioaie ?i u?oare tente minerale. 

Rating: Nu a fost evaluat inca 
Pret
62 lei

Pune o intrebare despre acest produs 

Descriere 

 

Tenuta Sant' Antonio Scaia Garganega Chardonnay 2019

Produc?tor: Tenuta Sant' Antonio - Valpolicella, Veneto

Soi: 55% Garganega, 45% Chardonnay

Culoare: galben-pai cu reflexii verzui 

Miros: flori albe, iasomie, citrice (grapefruit, portocal?), ananas, m?r, par?, mango ?i note u?oare de banan?

Gust: proasp?t ?i pl?cut, cu aciditate sus?inut?. Intensitatea aromelor ?i catifelarea bine-echilibrate fac ca vinul s? fie atât îmbietor cât ?i uluitor de apetisant

Recomand?ri gastronomice: aperitive cu pe?te sau legume de sezon, platouri reci, mânc?ruri cu legume, risotto-uri cu legume, paste ?i pe?te cu sos u?or

Alcool: 12,5%

Temperatura de servire: 10-12°C

Poten?ial de învechire: 3-4 ani

Edi?ia 2015 - 90 Puncte Cellar Tracker
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Edi?ia 2014 - Fredric Koeppel, Bigger than Your Head: ”Proasp?t, vioi, exuberant, cu un parfum debordant de mere verzi, pepene galben, l?mâie ?i piersic?. Dup? ce st? câteva minute în pahar, eman? note de iasomie ?i gardenia, coaj? de lime ?i grapefruit. Foarte sec,
zburd? ?i cânt? pe palat cu o aciditate sprin?ar? ?i note ispititoare de calcar. Excelent!”

Edi?ia 2013 - 87 Puncte Parker: ”Scaia Garganega-Chardonnay 2013 este un pic mai greu ?i mai concentrat decît cel din 2012. Amestecul folosit în acest vin cu un raport calitate-pre? foarte bun este 50% Garganega, 20% Trebbiano di Soave ?i 30% Chardonnay. Astfel,
Scaia devine un fel de amestec ”super Soave” de struguri tradi?ionali ?i interna?ionali. Buchet curat ?i percutant de fructe cu sâmbure, citrice ?i minerale zdrobite.”

Vinuri din Lumea veche adaptate la epoca Lumii Noi

”Pentru noi, echilibrul este cel mai important. Amarone trebuie s?-?i dea senza?ia de struguri cop?i, f?r? a fi dulce.”, crede Armando Castagnedi

Patru fra?i ?i o mare dragoste pentru vin – a?a se prezint? Armando, Paolo, Tiziano ?i Massimo Castagnedi, produc?torii unora dintre cele mai spectaculoase vinuri din Valpolicella ?i Soave. ?i-au asumat un rol de pionierat în complicata lume a vinului italian, mizând pe
calitate ?i respect pentru natur?. Au ie?it pe pia?? în 1995. Succesul a fost rapid, vinurile fiind imediat remarcate ?i premiate de cele mai respectate foruri italiene: Gambero Rosso, Duemilavini, Bibenda, Espresso. A urmat succesul interna?ional, declan?at de prima
evaluare a lui Robert Parker, Wine Advocate: 93 de puncte pentru Amarone Campo dei Gigli 2003. Acela?i Campo dei Gigli, dar 2008, a fost cel mai bun Amarone de la Vinitaly 2014, câ?tigându-?i dreptul de a fi mai scump decât Masi Costasera 2008. ?i ?tacheta nu
coboar?.

Povestea celor patru fra?i fantastici începe în viile tat?lui lor, Antonio, dinSan Zeno di Colognola ai Colli. Au muncit de mici în vie ?i au mo?tenit neodihna unui tat? care, la 87 de ani, continu? s? munceasc? la linia de îmbuteliere. Au înv??at s? inoveze, lucrând ca ?i
consultan?i pentru multe podgorii c?rora le-au oferit solu?ii salvatoare mergând de la managementul viei la alegerea butoaielor. Apoi, a venit momentul s? se întoarc? acas?. Experien?a acumulat? le-a dat curajul s? porneasc? pe propriul drum. În 1989 au cump?rat 30 de
hectare lâng? Mezzane, care, împreun? cu cele 20 ale tat?lui lor, au devenit Tenuta San’Antonio. Situat? la locul de întâlnire a regiunilor Soave ?i Valpolicella, podgoria beneficiaz? de mediul ideal: dealuri numai bune pentru cre?terea strugurilor, cu un sol bogat în calciu,
calcar ?i cret?. D?rnicia naturii e completat? de pasiunea ?i expertiza celor patru fra?i care au ajuns rapid s? ocupe un loc invidiat în cercurile viticole din Italia. 

Provocarea de a face propriul vin nu a fost una u?oar?, dar cei patru fra?i i-au f?cut fa?? cu brio. Erau hot?râ?i s?-?i fac? un nume prin calitate ?i profesionalism. Decizia de a planta vi?e noi al?turi de cele vechi ?i de a construi o cram? în regiunea Monte Garbi (”acru” sau
”dur”, în dialectul locului) s-a bazat pe curaj ?i sim? al afacerilor – alte dou? calit??i de care fra?ii Castagnedi nu duc câtu?i de pu?in lips?.

Chiar de la început, podgoria a fost gândit? ca punte între trecut ?i viitor. Într-un moment în care vinul italian nu se bucura de recunoa?terea interna?ional? de azi, Valpolicella era cvasi-necunoscut?, viile erau neglijate, butoaiele ?i pivni?ele erau vechi ?i obosite, fra?ii
Castagnedi au f?cut totul altfel: vi?e plantate foarte aproape una de alta pentru a le face s? concureze pentru nutrien?ii din sol, sistem de conducere Guyot, plante îngrijite creang? cu creang?, randament mic per plant?, culegerea manual? a ciorchinilor, selec?ionarea
riguroas? a strugurilor ?i p?strarea lor în condi?ii de cur??enie meticuloas? de la cules pân? în cram?, folosirea de butoaie fran?uze?ti noi, plus maturarea la sticl? – practici comune azi, dar care, atunci, erau mai degrab? abaterea de la norm?. Tradi?ia i-a înv??at s?
îngrijeasc? via cu dragoste ?i aten?ie, pentru a p?stra echilibrul natural: folosesc numai îngr???minte organice, iar pesticidele se utilizeaz? sporadic, în cantit??i minime. Strugurii selec?iona?i pentru Amarone*, Recioto ?i Valpolicella Ripasso î?i continu? coacerea, pân? la 3
luni, în spa?ii mari, bine ventilate.

Pariul fra?ilor Castagnedi nu a fost u?or: s? inventezi f?r? a face rabat la calitate, s? faci cel mai bun Amarone ?tiind c? Amarone e unul dintre cele mai speciale vinuri italiene ?i unul dintre cele mai greu de produs, s? excelezi ?i în vinuri albe sau rosé (Soave, Scaia), s?
produci vinuri rare, f?r? sulfi?i ad?uga?i (Télos) ?i s? fie, toate, premiante, e un palmares de invidiat pentru cineva care a pornit la drum acum 20 de ani. Cu atât mai mult cu cât b?t?lia se d? în Vallis-Polis-Cellae (Valea cu multe pivni?e), denumirea latin? a Valpolicellei.
Dar au reu?it, pentru c? au stat departe de ispita cantit??ii, au r?mas fideli unor principii ferme ?i au ales s? fac? vinurile a?a cum trebuie. Un exemplu de gustat ?i de urmat.
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