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.

BRACHETTO D'ACQUI SPUMANTE DOCG
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

12,50

Italië

District

Piemonte

Artikel

nrd-1607

Naam

Brachetto d'Acqui Spumante DOCG

Wijnhuis

Araldica Piemonte

Soort

Mousserend Rose, 750ml

Druivensoort

Brachetto

Kleur

Robijnrood

Smaaktype

Zoet

Alcohol

7%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Vinificatie volgens de Cuve Close methode. De most wordt op 0 graden bewaard, totdat de
wijn geproduceerd moet worden. Doordat de fermentatie gestopt wordt door koeling en filtratie
word de wijn zoet.

Indruk

Rood en zwart fris fruit: rode kersen, fluwelige frambozen, zoete aardbeien, frisse rode bessen
en sappige bramen. Feestelijk want hij heeft een zacht bubbeltje, easy going vanwege het lage
alcoholgehalte en de verfijnde zoetheid.

Past Bij

Gebak (met rood fruit), ijs van rood fruit, roomijs, vruchtencake

Omschrijving

De druiven voor deze Brachetto d'Acqui worden verbouwd op het estate in Baretta, in het
Acqui Terme gebied. De bodems bestaan hier vooral uit klei, die meewerkt in het verkrijgen
van het aromatische karakter van deze Brachetto.

QR-Code

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