ARALDICA PIEMONTE

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

De missie van Claudio Manera, managing director en
enologist Araldica's is zo ontwapenend simpel als ambitieus:
de productie van hoogwaardige wijnen. Hij is overtuigd dat
de investeringen in de wijngaarden, zoveel als in andere
gebieden van het bedrijfsleven, essentieel is voor het
behouden van de product kwaliteit.
Araldica wil begrijpelijke en toegankelijke wijnen
produceren. Door onderzoek, experimenten en ambacht, zijn
de wijntechnieken aangepast aan deze traditionele
Piemontese wijnen. Araldica streeft naar de hoogst
mogelijke kwaliteit in de wijngaard, waarbij het meeste werk
met de hand wordt uitgevoerd, zo ook de arbeidsintensieve
oogst.

De Winery Antica Contea di Castelvero
Het oudste deel van het wijnhuis werd in 1954 gebouwd als de Cantina Sociale di Castel Boglione, waar lokaal
geproduceerde wijn werd opgeslagen in cement tanks. In de jaren 1960 en 70's is men begonnen met het vervangen
van de cement tanks voor roestvrij staal en houten opslagtanks. In 1969 werd de verouderingsproces kelder
gebouwd en in 1970 is wijnmakerij werd hernoemd naar Antica Contea di Castelvero, na een Graaf, welke in de
buurt van Castel Boglione woonde. In 1985 zijn alle oude cement opslag tanks vervangen door roestvrijstaal en
hout. Op dit moment worden alle druiven gebruikt bij de productie van Araldica wijnen op deze locatie verwerkt.

ASTI SPUMANTE DOCG
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,00

Italië

District

Piemonte

Artikel

nrd-1609

Naam

Asti Spumante DOCG

Wijnhuis

Araldica Piemonte

Soort

Mousserend Wit, 750ml

Druivensoort

Moscato

Kleur

Wit

Smaaktype

Semi-zoet

Alcohol

7%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

Met zijn scherpe versheid, elegante floral aroma's en delicate smaken van perziken en
abrikozen, wellicht iets geparfumeerde smaak van Lychee is Moscato d'Asti één van Italië's
meest populaire wijnen.

Past Bij

Deze makkelijk drinkbare wijn maakt een zomers dessert of fruitsalade compleet.

Omschrijving

Piemonte, de noordwest hoek van Italie, grenst aan Frankrijk in het westen en Zwitserland in
het noorden. Aan alle kanten behalve de oostzijde is Piemonte omringd door de Alpen. De
naam Piemonte betekent ook letterlijk vertaald 'voet van de berg' de regio waar de druiven
groeien zijn de Monferrato heuvels in het zuiden van de provincie Asti op een hoogte tussen de
250 en 400 meter boven zeeniveau De ondergrond is een van kalksteen en kleibodem.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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