
                   

 

 

VINAŘSTVÍ SFRISO 

Vinař: Pier Sfriso 
Oblast: Veneto, Itálie 
Podloží: hlína - bohatá na živiny 
Hlavní odrůda - Glera 
Celková produkce: 20.000 lahví 

Chiarano - typická malá italská vesnička na venkově v provincii Treviso, na východní straně Benátska. 
Nachází se v původní provincii známého Prosecca. Vinařství najdeme v mikroklimatické zóně, kde je 
vždy minimálně o 5 ° C méně než v oblastech Verona a Valpolicella. Proudí tam proto studený vítr ze 
severovýchodu a Jaderské moře je dostatečně blízko, aby přineslo vánek a vlhkost do vnitrozemí, kde 
vinařství najdeme. 

Vinařství vedou Reka a Pier a jejich příběh není příběhem, který líčí staletí, tradici a vášeň pro 
vinařství. Je to příběh o cestě dvou novomanželů, kteří ve věku 26 a 30 let zdědili vinařství v italském 
Benátsku. Jak sami říkají, nebyl to jejich plán,  ale když jim život dal vinařství s vinicemi, řekli si, že by 
víno rozhodně dělat měli. 

Reka a Pier mají mikrovinařství, které produkuje omezené množství vín. Vína vyrábí jen z vlastní 
hroznů. S vinicemi zachází jako s vlastní zahradou, a i když nejsou certifikovaní na BIO, zachází s 
vinařstvím tak, jako by byli. Na vinicích tedy nepoužívají žádné herbicidy ani pesticidy, nepracují s 
fosfáty. Nechtějí, aby takové látky ovlivňovaly jejich víno. O tom svědčí také jejich práce se sírou. Do vín 
jÍ přidávají opravdové minimum - okolo pěti miligramů na 1 litr vína. A to je fakt málo. 



 

    

Toto Prosecco je nekonvenční díky dlouhé fermentaci metodou Charmat. Místo 
minimální možné fermentační doby 1 měsíc je toto víno fermentováno po dobu 10 
měsíců. To má za následek elegantnější bubliny, ovocnější a velmi jemné šumivé 
Prosecco. Je to svěží šumivé víno, které ví, jak v každé situaci dělat dobrou společnost. V 
jeho závěru budete cítit krásnou krémovitost, která vám zůstane na jazyku. 

SFRISO WINERY      

PROSECCO DOC EXTRA DRY 

Archivace:  
do 3 let 

Uzávěr:  
Korek 

Doporučená teplota servírování:  
6 – 8 C 

Země původu:  
Itálie 

Typ vína:  
Suché víno 

Odrůda:  
Glera 

Obsah alkoholu:  
11,5 % 

Druh vína:  
Bílé víno  

Párování s jídlem: skvěle se hodí k předkrmům, mořským 
plodům, kořeněným jídlům, ale také k jahodám 


