Tinto

Produtor: Azienda Agricola
Casanova de Neri
Safra

2008

País

Itália

Região

Toscana

Sub-Região

Montalcino

Volume

750ml

Uvas

Sangiovese Grosso

Temp. de Serviço

17º – 19º

Álcool

15%

Opinião dos Especialistas
“O 2008 Brunello di Montalcino Cerretalto vem de uma
safra mais desaﬁante para Casanova di Neri com uma estação
de crescimento mais fria e mais umidade. Na verdade, a
sensação de boca aqui é visivelmente mais ﬁna em comparação
com os vinhos impressionantes feitos desta vinheta em 2007 e
2006. Cerretalto é tão imensamente suave e gostoso que é
ótimo. O tempero rico, a cereja, o chocolate e o granito
esmagado completam o paladar. Bebida: 2017-2026.”
94 PONTOS - Robert Parker

Produtor

Descrição

A Azienda Agricola Casanova di Neri é um dos produtores
mais respeitados da Italia. Sua história data de 1971,
quando Giovanni Neri iniciou os trabalhos em uma
propriedade familiar a leste da cidade de Montalcino. Em
1991 Giovanni passou o a vinicula para os cuidados do seu
ﬁlho Giacomo, que foi o responsável pelo projeto de
expansão da vinicula em busca dos melhores vinhedos da
região. Até hoje a propriedade mantem as raízes familiares,
é ainda administrada por Giacomo junto de seus ﬁlhos. Na
história recente este produtor ﬁcou muito famoso pelas
altíssimas pontuações dos críticos, Wine Spectator atribuiu
a nota perfeita de 100 pontos para a safra 2001 de
Cerretalto e Robert Parker a mesma nota perfeita para a
safra 2010 de Tenuta Nuova.

O Brunello Cerretalto é o vinho topo de gama deste produtor, é
feito com 100% Sangiovese no vinhedo que leva o seu nome. É
produzido apenas em anos espetaculares, e concentra todos os
esforços do produtor para fazer o vinho mais espetacular
possível. O envelhecimento é por 30 meses em barrica e por
mais 30 meses em garrafa, assim demora 60 meses para ser
lançado no mercado, prova máxima do cuidado para que a
qualidade seja a maior possível. É um vinho com concentração
extraordinária, que apresenta enorme poder de guarda e riqueza
e complexidade abundantes em todos aspectos possíveis. É o
vinho mais premiado da casa, tendo já atingido em
determinadas safras 100 pontos por Wine Spectator, James
Suckling, Luca Gardini, Wine Enthusiast e 99+ por Robert Parker.
Foram produzidas apenas 11.400 garrafas na safra 2008.
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