AMPRENTA
2014
Razvan Macici

SOI:

Muscat Ottonel
DOC-CIB MURFATLAR

TIP VIN:

dulce

AREAL:

Ferma 12 „Pe pod”

NOTE:

Culoarea este un auriu proaspăt și bogat. Vinul este parfumat, cu
arome intense și fine, foarte tipice soiului Muscat. Regăsim note
florale, petale de trandafir, dulceață și mirodenii. Gustativ, vinul
este foarte proaspăt, delicat, persistent și cu un echilibru plăcut
între zahăr și aciditate.

VIE –
PARTICULARIT|}I:

Latitudine: 44°10'-44°20' latitudine nordică; Longitudine:
28°00'-28°30' longitudine estică; Climă: Temperat continentală,
influențată de Dunăre și Marea Neagră; Relief: Ușor vălurat, pante
4-5%; Tip de sol: Cernoziom carbonatat.
Strugurii sunt culeși din parcela nr. 94 din Ferma 12 „Pe pod”,
așezată la o altitudine de 25 m, spre E, cu 214 zile de vegetație în
2014, plantată în 1990.

AN RECOLT|:

Vremea capricioasă a anului de recoltă 2014 a testat priceperea
podgorenilor şi meşteşugul vinificatorilor. Selecţia strugurilor în
plantaţie a reprezentat mai mult ca niciodată, o verigă esenţială a
procesului de vinificaţie. Temperatura medie în luna iulie, esenţială
pentru vie, a fost uşor peste cea din 2013, de 23,9° C, însă insolaţia
efectivă anuală a fost mai mică, de 1938 de ore, iar cantitatea de
precipitaţii s-a ridicat la numai 592,8 mm, cantităţile fiind mai
mari în lunile de coacere a strugurilor. Aceşti factori au dus la o
dezvoltare mai lentă a viţei de vie şi au pus la încercare intuiţia şi
talentul vinificatorilor.

VINIFICA}IE:

Strugurii au fost culeși manual, iar după recepția în cramă, au fost
menținuți la temperaturi scăzute timp de 12 ore. În cramă s-a
realizat o sortare a ciorchinilor și a bobițelor înainte de zdrobire.
Mustuiala obținută a fost păstrată într-un tanc de inox la 5° C,
timp de 12 ore, pentru obținerea aromei și a corpolenței specifice
Muscatului. Mustul obținut a fost fermentat la temperatură
controlată, folosind drojdii selecționate, iar la atingerea pragului
alcoolic dorit s-a sistat fermentarea. Vinul a fost menținut pe
drojdia fină până în momentul condiționării pentru îmbuteliere.

SERVIRE:

8 - 10° Celsius. Excelent ca aperitiv sau cu salate de fructe,
înghețată și deserturi lejere.

DATE TEHNICE:

alc=11,2%; zah=48,8 g/l; pH=3,38; AT=5,31; AV=0,26.
Lot: 12.853 de sticle.

