
INDICAÇÃO DE QUALIDADE

Vermentino “Cuore di Candia” d.o.C.

PRODUÇÃO
Vermentino “Cuore di Candia” é o vinho cru da empresa e suas uvas derivam 
exclusivamente do vinhedo com exposição direta ao mar.
Esse vinhedo tem características pedológicas particulares: o solo é franco-argiloso 
e rico em esqueletos e minerais, que juntamente a sua particular exposição ao su-
deste, conferem às uvas um sabor inconfundível.
É por isso que decidimos preservar essas peculiaridades vinificando as uvas separa-
damente, para obter um vinho que reflita o terroir da forma mais fiel possível.
Como todos os nossos vinhos, o Vermentino “Cuore di Candia DOC” foi vinifica-
do em barris de cimento sem a adição de leveduras selecionadas, mas simplesmen-
te adicionando à massa, uma parte da nossa “levedura mãe”.
A colheita, feita totalmente a mão, começa em meados de setembro para esperar o 
correto amadurecimento das uvas sem sacrificar a acidez, que é a verdadeira alma 
dos nossos vinhos.

VINIFICAÇÃO
A fermentação espontânea prossegue lentamente e a temperatura de fermentação 
nunca excede 18 graus. Após a fermentação, mantemos o vinho e suas borras no-
bres em tonéis de cimento por cinco meses, durante os quais fazemos uma “batto-
nage” a cada dois dias.
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CARACTERÍSTICAS 
O vinho imediatamente mostra uma grande complexidade olfativa: 
minerais brancos, frutas cítricas, pequenas especiarias e ervas medicinais, 
que imediatamente nos levam de volta ao território de origem, do qual 
este vinho é o testemunho mais autorizado. Na boca há grande corres-
pondência com o nariz, o retorno da fruta que é estratificado sobre os 
minerais, a dinâmica gustativa dando plenitude ao paladar, o frescor se 
expande em sua passagem dando comprimento e profundidade até o 
final persistente e salgado.

HARMONIZAÇÃO
Recomendamos servir a 10 graus. Excelente como aperitivo, mas tam-
bém para ser apreciado em conjunto com pratos de peixe com sabores 
fortes ou salames e embutidos. Para os amantes do estilo de música jazz, 
sugerimos combiná-lo com Be Bop. Para paladares refinados e exigentes.

DADOS TÉCNICOS
Álcool 13 % vol 
Medaille d’or at Mondial des Vins Extremes 2019
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