LUIGI MAFFINI

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

In 1996 produceerde Luigi Maffini voor de eerste keer wijn
uit een oude familie wijngaard "Kratos". Na het bereiken van
bemoedigende resultaten, moderniseerde hij het bestaande
familiebedrijf die werd opgericht door zijn vader in de jaren
70. Nu, omvat het 15 hectare wijngaarden die bestaan uit
de originele wijngaarden in Castellabate, op 50 meter boven
zeeniveau, en het recent verworven in Giungano op 350
meter boven de zeespiegel, slechts een paar mijl afstand
van de oude Griekse ruïnes van Paestum.
De planten genieten van een zuidwestelijke blootstelling op
de hellingen van deze prachtige regio. Deze wijnen zijn
geproduceerd met het Guyot systeem van cultivatie.

Biologisch - waarom Luigi Maffini geen gebruik maakt van enige vorm van kunstmest of
pesticiden.
Vandaag de dag worden de wijnstokken hoofdzakelijk gebruikt voor de Fiano, de witte wijnen, en de Casigliano en
Aglianico voor de rode wijnen.

KRATOS FIANO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

19,06

Italië

District

Campania

Artikel

nrd-1610.12

Naam

Kratos Fiano

Wijnhuis

Luigi Maffini

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Fiano

Kleur

Wit

Smaaktype

Droog

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

8 maanden in Allier enTroncais barrique veroudering.

Indruk

Kratos 2012 is groenig geel met zilte nuances in de geur, in de komende jaren zal deze
verrassend houdbare wijn ook Riesling-achtige geuren gaan ontwikkelen, zo valt te proeven
aan oudere jaargangen. Rijk met citrus, witte peper en gedroogde bloemen aroma's die vrij
hoog zijn afgezwakt en goed gedefinieerd. Begint als enigszins bedrieglijk los en subtiel in de
mond, hoewel met lucht een aantrekkelijke bijna tropisch fruit basis vormt met gelaagde
klassieke mineralen en specerijen als accenten.

Past Bij

Finger food, gerookte zalm, gestoomde vis, gefrituurde vis en vis pasta zonder tomaat.

Omschrijving

Fiano (uit de Latijnse naam Apianum, d.w.z. bijendruif). Een groenig gele wijn met zilte
nuances in de geur, in de komende jaren zal deze verrassend houdbare wijn ook
Riesling-achtige geuren gaan ontwikkelen!

QR-Code

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