Tinto

Produtor: Azienda Agricola
Casanova de Neri
Safra

2011

País

Itália

Região

Toscana

Sub-Região

Montalcino

Volume

750ml

Uvas

Sangiovese Grosso

Temp. de Serviço

17º – 19º

Álcool

14,5%

Opinião dos Especialistas
“Este é outro vinho fabuloso de Giacomo Neri. O
Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2011 é profundo em
diversas camadas com tons de frutas escuras que são
amolecidas e reforçadas por ervas de especiarias, couro, tabaco
e bálsamo. O vinho é muito bonito e polido com um pouco
menos de profundidade e complexidade em comparação com o
excelente (100 pontos) que o precede. Apesar da variação da
safra este é um vinho de enorme pedigree e importância. É
generoso e conﬁante com uma apresentação que oferece
pureza, intensidade e persistência.”
95 PONTOS - Robert Parker

Produtor
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.

Catálogo de Vinhos
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Descrição
O Brunello Tenuta Nuova é originário do vinhedo mais recente
adquirido pelo Casanova di Neri, localizado no sul de Montalcino.
É feito com 100% Sangiovese, uva que nunca havia sido plantada
neste vinhedo até o Casanova di Neri comprar a propriedade. A
primeira safra produzida foi a de 1993, e hoje se tornou referência
em altíssima qualidade na região atingindo diversas notas
altíssimas dos especialistas, como por exemplo 100 Pontos pelo
na safra 2010 por Robert Parker e James Suckling. A safra 2011
teve produção de somente 49.200 garrafas e envelheceu por 36
meses em barrica antes de ser engarrafado. Este vinho tem
excelente potencial de guarda.
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