DAVINO BLANC
Revelatio
2008
DATE TEHNICE

ZONA DE PRODUC}IE

SOI

Sauvignon Blanc
Feteascå Albå

AN DE RECOLTÅ

2008

DENUMIRE DE ORIGINE

Dealu Mare - Ceptura

ALCOOL

13,7% vol.

ACIDITATE TOTALÅ

5,85 AT

PH

2,91

ZAHÅR REZIDUAL

3,9 gr./l

DATA RECOLTÅRII

17 sept.2008

BRIX LA RECOLTARE

23,9

MÅRIME LOT

7.850 sticle

DATA IMBUTELIERII

12 ian.2009

Podgoria Dealu Mare - Ceptura
RELIEF

deluros, pante cu `nclina]ia de 20-25%

ALTITUDINE

300 m.d.m.

SOL
EXPOZI}IE

podzoluri brun-ro[cate de p\dure, bogate în
oxizi de fier
sud; sud-est

ANUL DE RECOLT|
PRECIPITA}II

299 mm `n perioada de vegetaÆie

TEMPERATURA

medie anualå 11,1oC

INSOLA}IE

1650 ore în perioada de vegetaÆie

VEGETA}IE

206 zile

PRODUC}IA

1300 l/ha

PARTICULARIT|}I DE VINIFICA}IE
Strugurii folosi]i în producerea acestui vin au fost selectiona]i din cele mai valoroase
parcele cultivate în arealul ce poartå numele de “Valea Gardului”. Soiurile care
intrå în cupaj au fost vinificate separat. Ca o noutate, pentru obÆinerea vinului
de Sauvignon Blanc, 30 % din struguri au fost selectiona]i din colec]ia de vie
tânårå ce cuprinde 3 din cele mai valoroase clone de origine francezå. Restul
de 70% din strugurii de Sauvignon provin din parcele de vie cu vârsta de 25-27
de ani. Tehnologia de vinifica]ie este una de tip reductiv, prin care s-a urmårit
påstrarea aromelor primare varietale, completatå cu tehnici tradi]ionale de
maturare pe depozit fin de drojdie (battonage) în scopul completårii profilului
aromatic cu arome secundare rafinate. Vinifica]ia primarå respectå principiile unui
flux menajat çi rapid, macera]ie pelicularå direct în preså, 4 ore la 15˚C, pentru
Sauvignon. Separarea mustului prin scurgere gravita]ionalå, fårå presare, urmatå de
decantare-stabula]ie la frig 24 ore. Fermentare în vase de inox la 10-12˚C cu drojdii
specializate, urmatå de maturare pe depozit fin de drojdii 3 luni pentru Sauvignon.

CARACTERIZARE
LIMPIDITATE

Limpede-cristalin str\lucitor

CULOARE

Verde - g\lbui

MIROS

Floral, intens, fin, cu nuan]e vegetale de coacåze
çi profunzimi minerale, arome de flori de soc çi
grapefruit,persistent.

GUST

Expresiv, echilibrat, fin dar amplu, extractiv çi
persistent, cu un postgust remanent.

ASOCIERE CULINARÅ

Aperitiv, peçte, fructe de mare.

TEMPERATURA de SERVIRE

12 ˚C

