I STEFANINI

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

I Stefanini is eigendom van de familie van de Tessari in het
hart van de Soave 20 hectare aan wijnstokken. De
wijngaard is sinds de jaren vijftig in hun handen.
Eigenaar Francesco Tessari bottelt van een bescheiden
perceel van 10 hectare drie karakteristieke Soave's die alle
drie anders zijn, en dat uitsluitend dank zij verschillen in
terroir, verschillende (vulkanische) bodemtypen. Aan geen
van de drie komt houtrijping te pas.
Tegenwoordig zijn de zorg voor de wijnstok en de liefde voor
het land complementair aan de landbouwkundige
technieken, het respect voor het milieu en de wil van de
verheerlijking van de kwaliteit van het product. Op Stefanini
vindt u niet eiken vaten aangezien de traditionele Soave niet
de leeftijd in hout maar in RVS tanks verkrijgt. De prachtig
kelders, bekleed door de geuren van de gistende wijn
leveren een frisse, fruitige en zeer smakelijke wijn. Stefanini
heeft een Soave d.o.c., Soave Classico Superiore d.o.c. en
Recioto di Soave (dessertwijn geproduceerd met behulp van
krenten en rozijnen).

Soave is misschien wel de meest bekende witte wijn DOC in Italië.
Toegekend in 1968, omvat de titel DOC wijnen gemaakt van Garganega druiven verbouwd op de heuvels ten oosten
van Verona, in de regio Veneto wijn van Noordoost Italië.

SOAVE IL SELESE DOC
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,71

Italië

District

Veneto

Artikel

nrd-1611.12

Naam

Soave Il Selese DOC

Wijnhuis

i Stefanini

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

90% Garganega en 10% Chardonnay.

Kleur

Wit

Smaaktype

Frisse droge wijn

Alcohol

12,5%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

Op Stefanini vindt u geen eiken vaten aangezien de traditionele Soave niet de leeftijd in hout
maar in RVS tanks verkrijgt.

Indruk

De wijn is uitgesproken levendig en fris, ondersteund door spannende mineraliteit en zuren.
Natuurlijk kost hij meer dan een neutrale Soave uit de supermarkt, maar aan Il Selese is dan
ook iets te beleven.

Past Bij

Op 8 graden serveren, voldoet prima als apéritief, bij pasta of rijst met zeevruchten.

Omschrijving

Selese is dialect voor boerenerf, het opvallende etiket refereert aan de landbouw geschiedenis
van Il Stefanini, een vrouw met een graanbundel op haar schouder.

QR-Code

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

The Wine Adventure

Tel

+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob
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3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl
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Web

www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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