Nozze d’Oro
Nozze d’Oro je zajímavým spojením odrůd Sauvignon a Insolia. Má světlou slámově
žlutou barvu. Aroma je komplexní s minerálním charakterem a lehkou kouřovostí
po sauvignonu. V chuti je svěží a čerstvé s osvěžující a delší dochutí.
Vinařství: Tasca d´Almerita
Oblast: Sicilia
Odrůdové složení: Insolia, Sauvignon Blanc
Klasiﬁkace: DOC
Poloha: Sicílie, Regaleali - Palermo, hrozny insolia pocházejí z vinice Barbabietole
(8,4ha) a hrozny sauvignon z vinice Tasca Santa Tea (2,25ha), půdy jsou
povětšinou jílovité příměsí pískovce.
Gastro párování: ryby, plody moře, pasta, lehčí kuchyně
Teplota servisu: 10-12°C ℃
Velikost lahve: 0,75 l
Viniﬁkace: Klasická fermentace bílých vín v nerezových tancích při kontrolované
teplotě. Víno dorzává v nerezu cca 4-5 měsíců, dále půl roku v láhvi.

O vinařství

Osm generací rodiny, jež je strůjcem úspěchu vinařství Tasca dal Merita, je spojeno
s dvěma významnými misty na Sicílii. Jedná se o Regaleali, kde rodina hospodaří s
500 hektary půdy a Villa Tasca, usedlost, kterou najdete v Palermu, srdci a duši
kulturního a sociálního života Sicílie. Řadu let je vinařství Tasca vnímáno jako
inovátor, který vždy představil inovativní způsoby pěstování révy a zpracování
vína. V ranních letech 20. století se Tasca zasloužila o rozvoj vín Regaliali, jež do té
doby patřil k více podceňovaným polohám. Od poloviny 20. století pak dodnes toto
rodinné vinařství zastává stále stejnou a kontinuální ﬁlosoﬁi, jež je vyjádřena slovy:
solidnost, konzistentnost a hard work. Dnes vinařství obhospodařuje téměř 600
hektarů vinic. Dohromady se víno produkuje v pěti oddělených sklepech, tak aby
hrozny z jednotlivých vinic vždy odrážely nejvyšší kvalitu. Mimo to v poslední
dekádě se Tasca rozrostla o další usedlosti na ostrově Salina a na stále více
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Otevírací doba skladu:
Po-Pá 7:00-16:00

