Negroamaro – Malvasia Nera di Lecce –
Montepulciano

Don Pepe`
Cantina Petrelli fra Puglia, blev startet af Paolo Petrelli, det var hans
passion for sit land og ikke mindst vinen der gjorde at han omsatte
dette til at blive vinproducent.
Takket være hans erfaring og viden omkring vin gjorde at han
begyndte at producere vine af høj kvalitet.
I dag er det hans søn Giovanni som har overtaget, det er også
Giovanni som er ”winemaker” og som i dag producerer nogle fantastisk
dejlige vine. Han er uddannet indenfor landbrug og har også uddannet
sig som ønolog på det mest prestigefyldte akademi i Italien.
Giovanni har mod på at prøve at udforske og lave nye vine og
eksperimenterer derfor også for at skabe unikke vine, hvilket vi syntes
han er lykkedes godt med.
Både hans bror Maurizio og hans datter Chiara står for den
kommercielle side af firmaet.

Producent:

Cantina Petrelli

Druer:

Negroamaro(85%)
Malvasia Nera(10%)
Montepulciano (5%)
Puglia

Oprindelse:

Don Pepe` er hans absolutte topvin, vinen hvor han med et blend af 3
druer har skabt en fantastisk dejlig, blød og fed vin. Den er flot mørke
rød i farven, god struktur, intens aroma, fantastisk fyldig som i duften
henleder dine tanker på, tørrede blomme, læder og kirsebær, den har
en god kompleks krop og smagen holder, en fantastisk lækker vin som
henrykker de fleste.
Druerne plukkes i oktober, og gæringen sker på ståltanke og
efterfølgende får vinen 6 måneder på ståltanke, 18 måneder på
Amerikansk egetræ og sidst minimum 6 måneder på flaske før
frigivelse.
Denne dejlige fyldige vin, går fantastisk til rødt kød, kalvekød, gode
modne oste, eller blot som et glas til refleksion og nydelse.

Alkohol:

14-14,5 %

Denomination:

DOP
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Drik den ved ca. 18° og åbn gerne og hæld på karaffel 1-2 timer før
den drikkes. Vinen kan udvikle sig positivt mindst 10 år fra høståret.
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