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Annan Information
Tyvärr försenade vi att vi svarade, men vi var inte säkra på att vi kunde göra turnén på det
begärda datumet fortfarande idag, för att vi genomförde turnéplaneringen. Så du kommer att
runda din dag tillägnad en av de mest kända vinerna i världen innan du återvänder till Villa
Armena för att slå ner efter en sådan spännande dag ute. Som sagt, det finns inget mer guttural

än en 10 år gammal traditionell Taurasi. På många områden centrifugerar vingårdar den vita
musten för att avlägsna fasta ämnen. Behöver vi säga att vi alltid har privata vinprovningar på
vingårdarna. Idag finns det mer än 200 etiketter för Brunello, som representerar de stora och
små fastigheterna som historiskt har gjort vinet. Super sekunder är Barbera och Dolcetto vinnamnet och druvnamnet. De hade en civiliserad vana att äta två gånger om dagen och hade
minnesvärda banketter där de åt lutning medan unga, nakna män och kvinnor spelade flöjten.
Platsen är inte lätt att hitta, i slutet av en väg som siktar över vingårdar, högt upp i tjocka
skogar mot gränsen mellan Veneto och Trentino. Till exempel har två av dessa zoner,
Piemonte och Toscana blivit viktiga viner i årtionden, medan andra, som Sicilien och
Kampanien, är nyare deltagare i vinstävlingar i världsklass. Veronas vingårdar, som en gång är
kända för churning out basic pizzeria plonk, producerar nu några av landets finaste röda.
Anser att vara en av de mest anmärkningsvärda teknikerna, den här linjen är känd för att
erbjuda enastående naturlig skönhet och spektakulär resa. Cultviner som har blivit kända som
"Super Tuscans" fortsätter att blomstra. Men han tillägger, "Liksom alla saker som börjar med
stor entusiasm och hoopla, det finns cykler och sedan minskar de med tiden. Italien är det
perfekta stället för att utforska världen av vinframställning och smakar naturligtvis mycket gott
vin. År 1992 introducerade regeringen Indicazione Geographica Tipica (IGT). Den har hittat
sin naturliga miljö i San Gimignano på Tufa-kalkstenen, som producerar torra mineraldrivna
viner med anteckningar av mandel och persikor. Tyska källare är ofta utrustade med ångrör,
vilket ökar temperaturen för att uppmuntra denna jäsning. Ett dekret utfärdat av ministeriet för
jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik den 3 september 2012 gav erkännande och
ansvar även för att värdera, främja och övervaka följande klassificeringar: Vin Santo del
Chianti och Colli dell'Etruria Centrale. År 1961 släpptes det första metodo classico-vinet från
Franciacorta av Guido Berlucchi. Från och med 1960-talet antog vissa av dessa länder
bestämmelser som garanterar äktheten hos dessa viner.
Vinho Verde är ett ungt, friskt och ljust mousserande vin med låg alkohol och ofta full som en
aperitif. Besök: Donnafugata vingård är känd för Ben Rye Passito di Pantelleria och vackra
vingårdar med utsikt över Medelhavet. Alsace definierar dess mestadels torra vita viner, främst
av druvsort, som producerar Alsace-Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris och Sylvaner.
Medan mycket av landet producerar fantastiska årgångar, kan få regioner matcha stamtavlan
Piemonte och Toscana. Inte överraskande finns det dussintals, om inte hundratals gods, några
av dem prefixed av Castello (slott), som gör gott vin. Toppnamn: Lungarotti och Antinori,
som gör Castello della Sala. Detta vita vin produceras norr om Venedig i en region som heter
Valdobbiadene och anses berömt vara ett billigare alternativ till Champagne, med lättare
bubblor och mindre persistens på gommen. Montepulciano ligger på en kulle toppen och runt
den centrala "piazza" många vinproducenter har sina "Cantina" vinkällare. Från provningar
över hemlagad pasta till stannar i en "agriturismo", här är våra viktigaste val för en
välsmakande rundtur i regionen. Den andra natten kommer vi att vara i Siena och den tredje
natten ligger i Pienza, en charmig by i det toskanska landskapet. Det är ett fylligt vin med söta
fruktsmak och en flätig finish.
Chianti är faktiskt ganska stort vinproducerande område, med många subregioner. Att köra
genom Chianti - särskilt hjärtat av regionen, Chianti Classico - är ett test på vägkompetens och
magestyrka, när vägarna hamnar upp, ner och runt och genom bergen som skiljer en stad från
en annan. Här odlas vinstockar i dalarna, i absolut harmoni med landskapet, ofta på branta
sluttningar, som stärks av stenmurar i perfekt geometri. Toscana En av Italiens största
vinregioner är också den mest turistiska. Innan den sista korkförslutningen läggs till, fylls

vinet, typiskt med rörsocker. Förordningar tillåts för naturlig jäsning i flaskan eller i kärlet.
Några av de bättre egendomarna är Badia di Coltibuono, Castello di Ama, Castell'in Villa,
Fattoria di Felsina, Fonterutoli, Fontodi, Isola e Olena, Fattoria di Montevertine, Il Poggio,
Castello di Querceto, Querciabella, Castello di Rampolla, Riecine, San Giusto en Rentennano,
San Polo i Rosso, Vicchiomaggio och Castello di Volpaia, men det här är långt ifrån en
komplett lista.
Orcia DOC-beteckningen täcker ett utbrett och varierat område på vardera sidan av Orciafloden i södra Toscana. Detta förändras långsamt för att möta ökad efterfrågan, men du kan
förvänta dig starka vaniljsmak från ett typiskt glas Rioja. Jag kommer att prata om vinerna
härifrån i en framtida post, men för idag ska jag skriva om de sju Chianti-distrikten som har
förenats under Chianti Consorzio, alla med liknande lagar om vinproduktion. Åldring i minst
tre år i små fat är obligatorisk. Och vinerna är lika läckra som landskapet är vackert. Sedan, i
några år, i en slags Gold Rush att köpa mark, vingårdar och bygga nya källare, landade alla de
bästa italienska vinproducenterna (Angelo Gaja, fadern till Barbaresco först) i Bolgheri, som
blev den mest kända vindistrikt i världen, som sträcker sig från 250 hektar till 960 hektar
vingårdar om 20 år. Som det är vår vanliga vana skickar vi vanligtvis våra tilldelningar av vin
från gården senare än andra Montevertine kunder för att ge dessa viner ytterligare tid i flaskan
innan de introduceras på den amerikanska marknaden. Lyckligtvis har vissa läckra vita
vinblandningar blivit utsmyckade med saltvatten från havsluften.
Det är en region med sin egen distinkta historia, men också en beteckning som ofta är
förvirrande, liksom fantastisk, för den oerfarna konsumenten som står framför flaskor Chianti
med ett orimligt utbud av priser. Starka årgångar, såsom 1988, 1990, 1995, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2004. Kunderna kan skapa sin egen personliga etikett, och Massimago beställer en
del klassisk musik för varje vin, med tanken på att du lyssnar på musiken (nedladdningsbar
från deras hemsida) när du dricker. Cinta Senese produceras i hela regionen. Och då finns de
som har byggt fastigheter från början med beslutsamhet, passion och en dröm. Tänk bara på
Brunello runt den lilla byn Montalcino, ett rikt fylligt vin med en distinkt personlighet och
livslängd. Men med mer än 350 officiella vinvaror och 20 vinproducerande regioner kan det
vara svårt att veta var man ska gå (och vad man ska göra när man kommer dit). Ändå finns
det uppfriskande och smutsiga Grechetto här, tillsammans med Malvasia, ett aromatiskt rikt
och sött vin. I Storbritannien flyttade de till Lake House Estate i Wiltshire 1992.
Mest tillväxt av mjölksyrabakterier kan hämmas av närvaron av 70-100 mg per liter
svaveldioxid. På 1970- och 1980-talet köpte outsidare upp mark för att plantera vingårdar med
visioner av fin vinproduktion, som försökte efterlikna framgången av pionjär Guido
Berlucchi. I Nordafrika och Mellanöstern finns Algeriet, Tunisien och Israel. Det finns också
några röda och rosa exempel värda att försöka. Läs mer chianti Alla hotell i Chianti med
online bokning Booking.com är sökmotorn som låter dig hitta det perfekta hotellet för din
vistelse i Chianti-regionen. Landets stora utbud av mikroklimat, markförhållanden och
regionala traditioner har alla bidragit till sitt rika och dynamiska etologiska arv som har över 2
000 autochtonusvarianter tillsammans med några av världens mest kända viner. Han
importerade flera av sorterna tillbaka till Toscana och experimenterade med olika sorter i hans
vingårdar. Tua Rita visar att Suvereto DOCG till den omedelbara sydöstra delen av Bolgheri
har verklig potential och andra som Bellavista of Franciacorta i Lombardiet och Foradori i
Trentino köper upp lämpligt land till en extraordinär kurs. Låt oss veta om du har förslag på
att förbättra den här artikeln. Den första delen av turnén kommer att vara en berömd
chokladmakare i området där du kommer att njuta av hans läckra handgjord choklad.

I slutet av 1960-talet visade en medlem av den utökade Antinori-familjen först på San Guidogården att området kunde producera Cabernet Sauvignon i världsklass i Supertuscan Sassicaia,
och Bolgheri Sassicaia är nu anmärkningsvärt en separat DOC. Även om jordens
sammansättning påverkar marktemperaturen, rotträngning, vattenhållande kapacitet och
vinodling är dess effekt på kvaliteten på vin, varierande från region till region, dåligt förstådd.
Även om området var känt för kvaliteten på sina viner, är Brunello di Montalcinos historia
och framgång en ny. Därefter nämnde olika officiella gärningar om Chianti som ett vin och
ännu viktigare som ett rött vin. Sangiovese druvor skördas i Montepulciano regionen.
Matparning Idealisk med grillat kött och pastarätter med rik tomatsås.
Vinhandlare var också förbjudna att betjäna barn under 15 år eller till prostituerade, ruffians
och tjuvar. Läs mer chianti Chianti: Vad är det, var är det. Rosso di Montalcino görs också här,
ett Sangiovese-baserat vin vars struktur är mindre stel, så vinet behöver betydligt mindre tid i
flaskan. Lyckligtvis har nästan alla regioner i Italien nu ett namn som är värd att komma ihåg
och ett vin som är värt att leta efter. Medan både Gaja och Chiarlo kan hävda ett arv av
vinframställning, går Antinoris rötter kanske djupare än någonting: företaget kan spåra sin
historia hela vägen tillbaka till 1385. (Och här tänkte vi på. Sedan 1966 hade han några
kulturella cache.).
Det finns gott om vinområden att välja mellan, och vi kommer att presentera det viktigaste
under de följande veckorna, med början på den prestigefyllda Montalcino. Det finns många
druvor med dunkla namn, men den främsta vita druvan är Vermentino; Rektorarna är
Cannonau och Monica. Valerie Quintanilla säger: 9 maj 2016 kl 6:32 tack för att du läste Jeff.
Musiken spelade en stor roll i sin kultur och enligt den grekiska författaren Athanaeus "de
knådade bröd, praktiserade och piskade sina slavar på ljudet av rör." Överraskande för en
sådan tidig civilisation behandlades kvinnor med samma respekt som män, njuter av en hel del
frihet. Castella in Chianti är deras huvudkontor och hem till enastående Chianti och andra röda
viner; San Gimignano är där de producerar vitt vin Vernaccia San Gimignano; och Maremma
är placeringen av deras nyaste state-of-the-art vingård. Numera är traditionell Sangiovese en
väldigt planterad sort här. Sådana fel kan förebyggas genom tidigare rackning, filtrering och
tillsats av svaveldioxid. Den sträcker sig från ljust till nästan fylligt, enligt distriktet, producent,
årgång och åldrande.

