Rosato
Vintype: Rosé
Land: Italien
Producent: Castello di Ama
Alkohol: 13,00 %
Årgang: 2010

Domainets historie:
Castello di Ama ligger i Chianti kommunerne
Radda og Gaiole. Godset blev grundlagt i 1972
i den lille landsby Ama, der stammer tilbage til
år 998. Det er nu smukt restaureret, og ejes af
fire familier fra Rom. Der er investeret store
summer og godset er nu på 250 ha, hvoraf der
dyrkes vin på 90 ha og oliven på ca. 40 ha.
Markerne, der ligger som en halvcirkel rundt
om godset, ligger i en højde af mere end 450
m, og de kølige nætter har stor betydning. Helt
fra begyndelsen har Castello di Ama haft en
klar hensigt om at tilhøre verdenseliten, og
arbejdet herfor har været enormt. Siden 1982
har Marco Pallanti været vinmager, og han blev
i 2003 Winemaker of the Year.
Endelig er Castello di Ama udnævnt til Best
Winery 2005 of the Year af Gambero Rosso &
Slow Food.

(Baseret på 5 Anmeldelser)

VinAvisen
Vinbladet

Beskrivelse af vinen:
Rosato vinen kommer fra de samme marker
som producerer Chianti Classico. Vinen får
større krop ved “green harvest”, en beskæring,
der giver vinen en karakter tættere på en ung
rødvin frem for en hvidvin.
Under gæringen fjernes en del af mosten og
fermenteres seperat uden skallerne, der er
fjernet efter 13 timer. Gæringen sker ved en
temperatur på 18-20 gr, og 60% af vinen har
også gennemgået malolaktisk gæring. På
denne måde bevares vinens originale første
dufte, finesse og elegance og der tilføres en
rundhed og struktur, der giver denne Rosato
lang holdbarhed. Vinen har en meget intens
farve. I duften er den meget frisk og elegant
med typiske strejf af jordbær.. Vinen har god
struktur og længde. Det er en universel vin,
der kan nydes som apéritif eller til retter som
f.eks. lam eller fjervildt.
Druesammensætning:
90% Sangiovese
10% andre røde druer
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