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«

Невеличкий регіон Colli Orientali del Friuli (“cхідні пагорби Фріулі”), який розташовано у північно-східній італійській
провінції Фріулі-Венеція-Джулія, знаний на весь світ виробництвом своїх великих вин.
Ця пагориста місцевість, що сягає корінням в еоценову епоху, характеризується власним мікрокліматом та
особливою експозицією сонячних промінів. Помітна та виразна відмінність від решти території провінції і зумовила її
власну класифікацію DOC.
Саме в цьому регіоні розташована сімейна виноробня Colutta, якій присвячено наш фестиваль. Історія виноробні
бере свій початок у 1939 році, коли Antonio Colutta придбав тут садибу із невеликим виноградником та шовковицями.
Свої перші вина, Токай та Мерло, виноробня представила у 1968 році, і вони одразу потрапили на столи найіменитіших ресторанів Італії. В подальшому слава виноробні тільки зростала. Наразі вона управляється вже третім поколінням сім’ї Colutta, нараховує 18 гектарів виноградників, а її вина отримують постійне високе визнання на світовому
рівні.
Історія вин Colutta – це історія, де сімейна традиція та яскрава самобутність місцевості поєднуються із високими
виноробчими стандартами регіону, аби представити нам одні з найкращих вин Фріулі.
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Ribolla Gialla, Brut, Friuli Colli Orientali DOC
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вино солом'яно-жовтого кольору. Має елегантний квітковий аромат
із нотами хлібної скоринки та ніжний округлий смак.

БІ Л Е / W HITE

Friulano, Friuli Colli Orientali DOC, 2019
вино солом'яно-жовтого кольору із зеленуватим підтоном. Має свіжий легкий аромат
весняних квітів та оксамитовий смак із виразними нотами гіркого мигдалю.

Sauvignon, Friuli Colli Orientali DOC, 2020
вино солом'яно-жовтого кольору із нотами зеленого перцю та томатного листу.
Свіжий іскристий повнотілий смак.

ЧЕРВОНЕ / RED

Merlot, Friuli Colli Orientali DOC, 2018
вино насиченого рубіново-червоного кольору із ароматами малини, ожини та
чорної смородини. Сухий трав'янистий смак.

Cabernet, Friuli Colli Orientali DOC, 2018
вино червоного кольору із пурпуровими тонами. Трав'янистий букет із нюансами
малини та ожини. Сухий терпкий смак із нотами ванілі.

Refosco dal Penducolo Rosso, Friuli Colli Orientali DOC, 2015
вино гранатово-червоного кольору. Насичений п'янкий аромат із нотами ожини.
Злегка танінний смак із стійким післясмаком лісових фруктів.
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