Mezzacorona / Trydent
Mezzacorona została założona w 1904 r. jako stowarzyszenie mające na celu
ujednolicenie upraw winorośli w północnych regionach obecnych Włoch.
Siedziba firmy znajduje się w regionie Trentino(Trydent) u stóp Dolomitów.
Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi ok. 1500 plantatorów a tereny
winnic obejmują 2 600 ha. Winnice ciągną się od Jeziora Garda do podnóża
wysokich Dolomitów. Specyfika mikroklimatu ponad stuletnie
doświadczenie w produkcji wina, sadzenie i hodowla szczepów w strefach
najlepiej dostosowanych do potrzeb poszczególnych odmian, pozwalają na
produkcję win eleganckich i zrównoważonych oddających najlepsze
aromaty i smaki wydobyte z terroir. Pinot Grigio i Chardonnay to
dominujące szczepy w Dolomitach a Mezzacorona to największy włoski
producent tych szczepów. Są dobrze znane i rozpoznawalne ze swych
charakterystycznych aromatów – kwiatów i dojrzałych owoców
egzotycznych. Z czerwonych szczepów najczęściej uprawia się Merlot i
Cabernet Sauvignon. Winnica wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt
do produkcji wina. Dużą wagę przywiązuje się do ekologii w procesie
produkcji wina od początku do efektu końcowego. Nad tworzeniem wina
czuwa zespół doświadczonych enologów. Charakterystyczny sposób
uprawy winorośli metodą pergoli jest znakiem rozpoznawczym winnicy.
Wina z Mezzacorona są bardzo wysoko oceniane na międzynarodowych
konkursach i w branżowych pismach winiarskich. Słyną z wysokiej jakości
produktu w stosunku do ceny. W 2009 r. magazyn winiarski Wine Enthusiast
ogłosił Mezzacorone Europejską Winnicą Roku.
Mundus Vini Spring 2019 ogłosił winnicę Najlepszą Włoską Winnicą Roku 2019.

Mezzacorona I Classici Pinot
Grigio Trentino DOC

KRA J

Włochy

RE G ION

Trydent

SZ CZ E P

Pinot Gris

RODZ A J

Wytrawne

KOLOR

Białe

PRODU CE NT

Mezzacorona / Trydent

POJE M NOŚĆ

750ml

Aromat:
Słomkowy kolor. Przyjemny, delikatny, owocowy bukiet - gruszki,
nektarynki, brzoskwinie, nuty kopru włoskiego.
Smak:
Smak wytrawny, elegancki i zrównoważony. Na podniebieniu owoce zwłaszcza jabłka, z delikatną migdałową koncówką.
Potrawy:
Aperitif,antipasti, sałatki warzywne z jogurtowo - majonezowymi
dressingami, sałatka Caprese - pomidory z pesto i mozzarellą, carpaccio ze
swieżego łososia z karczochami i koperkiem, potrawy z owocami morza - np.
makaron frutti di mare, risotto z krewetkami, kwiaty cukini faszerowane fetą,
Nagrody:
Mundus Vini 2019 Gold Medal
Berliner Wine Trophy 2012 - Silver Medal
Wine Enthusiast 08.2012 - Best Buy - 87 pkt.

