Mother Nature &
The King Frantoio
Muraglia set oliwa
extra virgin 2x500
ml , Limited Edition

Opis produktu
Artystyczny hołd złożony Apulii przez połączone siły rodziny Muraglia wywodzącej się z apulijskiej
Andrii i pochodzącego z tego regionu artysty Pierpaolo Gaballo.

Nowa monochromatyczna kolekcja Frantoio Muraglia została stworzona z myślą, aby zachwycić każde podniebienie
i zainspirować nowoczesnym wzornictwem. Intensywnie owocowa oliwa odmiany Coratina to królowa włoskich oliw i
symbol regionu Apulii. To oliwa, równie rustykalna i prawdziwa jak uprawiający ją ludzie. A łagodniejsza Peranzana
to księżniczka włoskich smaków.
Projekt Pierpaolo Gaballo symbolizuje ruch, ciągły rozwój i doskonalenie różnych form, które współdziałają tworząc
życie. Podróż przez piękno, zapachy i smaki Apulii, aby odkryć połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i
elegancji, sztuki i smaku. Kwadrat, owal i ośmiokąt - trzy pozornie proste figury geometryczne są symbolami
dawnych i obecnych historii, które można łączyć aby rysować początek nowej i niepowtarzalnej opowieści o miłości
zrodzonej w Apulii. Połączenie, które narodziło się w magicznym oktagonie Castel Del Monte, gdzie doskonałość
oliwy Frantoio Muraglia łączy się z jasnym, mocnym i geometrycznie doskonałym stylem projektanta Pierpaolo
Gaballo. Kwadrat, owal i ośmiokąt. Trzy symbole mające inne znaczenie, ale wspólną ideę. Wskazanie ścieżki
transformacji zaczynającej się od ziemi - kwadratu - i dążącej do doskonałości - okręgu przekształconego w owal,
aby upamiętnić najważniejszy owoc dla Frantoio Muraglia - oliwkę. Ośmiokąt, będący połączeniem między ziemią a
niebem, reprezentuje człowieka, który swoją pracą, pasją i ciągłym rozwojem stara się zmniejszyć dystans między
tymi dwoma wymiarami. Kieruje się zawsze ku niebu i nieskończoności, które zmienia w doskonały smak.Matka
Natura jest metaforą kobiety, która rodzi i daje życie, najcenniejszy i najbardziej tajemniczy dar.Obok trzech
symboli geometrycznych, widnieje Król. Jest on wyrazem doczesnej i boskiej mocy. Dzięki swojemu zjawiskowemu
obrazowi reprezentuje ideały do których każdy z nas dąży - ścieżkę duchową i osiągnięcie doskonałości.

Cechy
Rodzaj: oliwa extra virgin, zestaw prezentowy, zestaw, limitowana edycja
Pojemność: 2 x 500 ml
Kraj pochodzenia: Włochy
Region: Apulia
Odmiana oliwek: Coratina
Zbiory: listopad
Kwasowość: 0,14
Intensywność: wyrazista
Producent: Frantoio Muraglia
Gift box: dołączony
Najlepiej spożyć: Sierpień 2023

Najlepiej smakuje z
Nagrody
2019 New York IOOC
USA NY
złoty medal

2018 China IOOC
Chiny
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złoty medal

