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GALLA PLACIDIA IMPORT EXPORT

Przedstawiciel w Polsce:
Pietro Sassaroli – “Galla Placidia” Warszawa, cell. 795183122,
www.gallaplacidiaimportexport.com
Historia i teraźniejszość tego powstałego na początku ubiegłego wieku
gospodarstwa z rejonu Rawenny w Emilii Romagni związana jest z lokalna
odmiana winorośli zwana Longanesi. Nazwa pochodzi od nazwiska Antonio
Longanesi (posiadającego tez pseudonim Burson) – pioniera jej uprawy, który
na początku ubieglego wieku odkrył ja dziko rosnącą na swej posiadłości i
ocalił od wyginięcia. Jego uwagę przyklul fakt, iż winorośl ta posiadała
niespotykana dla innych miejscowych odmian z tego rejonu równinnej EmiliiRomagni odporność na infekcje grzybowe i zdolności do dawania bogatego
w strukturę, 14- procentowego wina.

13

W roku 1956, za sprawa wnuków Antonio Longanesi, Antonio i Pietro powstała
pierwsza winnica obsadzona ta winoroślą a od 1999 roku rozpoczął się proces
jej systematycznej waloryzacji dzięki utworzeniu lokalnego konsorcjum „Il
Bagnacavallo”. W 2000 winorośl Longanesi została oficjalnie wpisana do
rejestru odmian, co potwierdza jego unikalny charakter. Od tej pory wino
Burson-Longanesi produkowane jest w dwóch regulowanych przez
konsorcjum wariantach „Etichetta Blu” i „Etichetta Nera” (ten wariant
przewiduje min 18-miesieczny okres dojrzewania w drewnie).
Aktualnie na 30 ha winnic tego położonego w sercu terytorium Burson i
niedaleko od Rawenny gospodarstwa, poza winoroślą Longanesi, uprawiane
są również tradycyjne dla Romanii Trebbiano, Malbo Gentile i Chardonnay
uva Dora. Właściciel gospodarstwa Massimo Randi przywiązuje szczególną
wagę do produkcji wina z perfekcyjnie dojrzałych i zdrowych winogron oraz
do ograniczenia stosowania środków chemicznych.

“Burson” Etichetta Blu Ravenna Rosso IGT 2011
Longanesi 100%
Dojrzewanie: tonneaux z rożnego rodzaju drewna
Alkohol: 12,5 % vol

“Burson” Etichetta Nera Ravenna Rosso IGT 2009
♦ Vinitaly 2014 dyplom “Gran Menzione” kategoria wina czerwone rocznik
2008-2009
Longanesi 100%
Dojrzewanie: tonneaux z różnego rodzaju drewna przez min. 18 miesięcy
Alkohol: 14,5 % vol.

„Rambella” Ravenna Bianco IGT 2013
Famoso 100% (szczep lokalny, uznany od roku 2009)
Alkohol: 12,5 % vol
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“Burson” Rosato Brut 2012
Longanesi 100%
Winifikacja: bez skòrek
Alkohol: 12,5 % vol.

Inne wina producenta:
-„Strafamoso” Ravenna Bianco IGT
-“Al Brindisi” Ravenna Rosso IGT
- Passito Randi Sinna IGT
- Grappa di Burson di Etichetta Nera
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