GIACOSA FRATELLI
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Het bedrijf heeft meer dan honderd jaar geschiedenis : een
geschiedenis van de familie, gemaakt van waarden
doorgegeven van vader op zoon. Van generatie op
generatie, die de wijnmakerij loopt duidelijk op twee
referentie-elementen: de kwaliteit en natuurlijkheid,
leidende principes ten grondslag liggen aan de filosofie van
het bedrijf, die aanwezig zijn in elke fase van de verwerking,
van de wijngaard tot de kelder. Met passie en verlangen,
dagelijks werk de aarde , in de overtuiging dat onze eerste
wijn zijn essentie moet uitdrukken: het cultiveren van de
wijngaarden direct controleren van de oorsprong van onze
druiven aan de wortel.
De twee broers die het bedrijf op dit moment leiden hebben twee belangrijke zaken voor ogen: natuur en kwaliteit!
Twee basisprincipes die je overal in de bedrijfsfilosofie terugvind gedurende het gehele proces van wijngaard tot
wijnkelder. Het land wordt elke dag bewerkt met passie en gedrevenheid, met de overtuiging dat wijnen boven alles
zijn wat de natuur deze wijngaard schenkt

Energie-onafhankelijkheid en lage impact op natuur.
De Bussia wijngaard is een van de meest gerenommeerde van de Barolo zone, die zich uitstrekt over 7,35 hectare en
is aangelegd als een amfitheater, met een ten zuidoosten / zuidwesten. De Barolo Bussia is afkomstig van deze
wijngaard. Deze wijn weerspiegelt de enorme kwalitiet van dit gebied, door haar intense en aanhoudende aroma's.

BARBERA D'ALBA BUSSIA DOC
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

12,50

Italië

District

Piëmonte

Artikel

nrd-1668.12

Naam

Barbera d'Alba Bussia DOC

Wijnhuis

Giacosa Fratelli

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Barbera

Kleur

Robijnrood

Smaaktype

Vol droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

RVS, grote houten vaten met als resultaat en subtiele houttoets met behoud van het fruit.

Indruk

Groene wijn, nou ja qua productiemethode dan want aan deze intens robijn rode wijn gemaakt
van de rijke Barbera druif is niets groens te ontdekken. Doch werken de neven Maurizio en
Paolo Giacosa als het even kan groen. Paarse tinten omringen haar donkere dieprode kleur.
Rood fruit aroma's zoals van kers en pruim, vormen een heerlijk bouquet met kruidigheid.
Zuren geven een zekere frisheid en lichtheid aan de wijn die harmonieus in evenwicht is met
een subtiel bittertje. De afdronk is prettig, maar heeft toch karakter.

Past Bij

Absoluut drinken aan tafel met hert, wild zwijn, fazant, eend, hazenpeper en een goed gevulde
pasta. Mooi stukje gegrild vlees met kruidige saus, kalfsvlees en stevige kazen.

Omschrijving

Van deze Barbera d'Alba spat het fruit werkelijk of zowel in de neus als in de mond. Door de
ronde zuren in deze wijn komt de wijn licht over en is er zelfs nog ruimte om de schaal van de
evolutie om de wijn een paar jaar te bewaren. Schenkwijn tussen de 16 en 18 graden.

QR-Code

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