
                                  

TEANUM   një kantinë e cila prodhon verëra me cilësi të lartë duke përdorur 

teknologjitë më të mira të prodhimit të verës, të mbështetura nga një përzierje 

shekullore e dijes dhe traditës e dhënë nga gjeneratat e vreshtarëve. 

Për më shumë se një dekadë, në sajë të iniciativës ,falë përvojës, vendosmërise, 

profesionalizmit dhe fantazisë  së anëtarëve të saj, Teanum shkruan faqet e suksesit 

edhe për shkak të favoreve  mjedisore, kulturore dhe historike të rrënjosura në 

territorin në të cilin ajo rritet... 

 

KANTINA TEANUM është e vendosur në një zonë pak kodrinore ,shtrihet nga 

Gargano në malet Daun në veri të Pulias, në një tokë te lashtë e cila quhet DAUNIA 

dhe veçanërisht në fushën e San Paolo di Civitate.... 

Vreshtat  tona shtrihen në veri të Pulias mbi 165 Ha në pesë rrethe : Predicatella, 

Ricci, Zecchino, Coppa Castello dhe  Il Vignale. 



Prodhohen cilësi të ndryshme të rrushit. Ndër të kuqët kultivohen : Nero di Troia, 

Negroamaro, Primitivo, Aglianico, Montepulciano, Sangiovese, Syrah, Merlot, 

Cabernet Sauvignon; ndër të bardhët : Trebbiano, Malvasia, Bombino, Falanghina, 

Chardonnay, Fiano. 

Cmimet e fituara nga TEANUM  

KANTINA TEANUM LINJA ALTA 
 

 

BOMBINO – FIANO 

2017 

Radici del Sud – categoria “Bombino” primo classificato giuria Ëine Ëriters e primo classificato giuria Ëine Buyers 

 

 

FALANGHINA 

2016 

AËC Vienna – Gold Medal 

 

 

NERO DI TROIA 

2011 

Vinitaly – Diploma di Gran Menzione 

 

 

MERLOT – CABERNET 

2015 

Pramaggiore – Diploma Medaglia d’oro 



 

 

SYRAH 

2016 

AËC Vienna – GOLD Medal 

 

 

CANTINA TEANUM LINJA OTRE 

 

CHARDONNAY 

2013 

AËC Vienna – Silver Medal 

 

 

PRIMITIVO 

2017 

Gilbert & Gaillard International Tasting – Medaglia d’Oro 90+ 

 

 

NEGROAMARO 

2012 

AËC Vienna – Silver Medal 

 

 

AGLIANICO 

2012 

AËC Vienna – Silver Medal 



                                                         

Kompania Vinarola Mattarelli ka mbi 50 vjet eksperiencë me pasionin e cilësive më të 

çmuara të verërave të kuqe dhe të bardha, kryesisht verëra tipike të territorit të 

Ferrarës.. 

Përveç verërave të kuqe dhe të bardha, është e mundur të shijoni dhe blini verëra, 

shpirtra  dhe zgjedhje të cilësisë së lartë. 

CANTINA  MATTARELLI për katër gjenerata është  një traditë e cila arrin të percjellë 

aromën  intensive  dhe shijen unike dhe të parezistueshme të verës ideale ,në një gotë 

të vetme… 

Që nga viti 1964 kompania  numëron  8 hektarë vresht dhe dy vende të veçanta për 

prodhimin e verës. 

Prodhimi më prestigjioz është i lidhur me verërat e prodhuara në terrene ranore në 

zonën Bosco Eliceo i cili eshte eksponenti më i vjetër dhe më i rëndësishëm i 

verërave... 



Vreshtat e Bosco Eliceo ndodhen përgjatë shiritit bregdetar nga ultësira e Po në 

territorin Ferrarez deri tek ujërat e kripura të Cervia. Sot tradita e vreshtarisë së 

Ferrarës njeh një ringjallje : studime, kërkime dhe seleksionime të terrenit  kanë sjellë 

që nga 1989 njohjen e Denominimit të origjinës së kontrolluar.  

 

 

 


