
 Valle Reale Trebbiano d'Abruzzo
Abruzzen, Italië

 

KLIMAAT & TERROIR: De druiven zijn afkomstig van wijngaarden in
Popoli en Capestrano. Capestrano is warm in vergelijking met
Popoli, waar lichtere wijnen geproduceerd worden. Beide
wijngaarden hebben een ondergrond die voornamelijk bestaat uit
stenen en zand.

VINIFICATIE: Biologische wijn. Voor de vergisting wordt gebruik
gemaakt van gisten afkomstig uit de de wijngaarden. Een deel van de
druiven wordt gevinifieerd zonder te persen of te ontstelen. De wijn
wordt slechts ten dele gefilterd en bevat depot.

DRUIVEN: trebbiano

GEUR & SMAAK: Deze wijn bezit een prachtig bouquet van witte
bloemen en vuursteen (dankzij druiven geoogst van het hoogste deel
van de Capestrano wijngaard). De wijn geeft zijn volledige potentieel
pas prijs na flesrijping.

SERVEERSUGGESTIE: Een prachtige combinatie met bijvoorbeeld
snoekbaars of heilbot met een romige saus of pasta carbonara.

WEETJE: De wijnen van Valle Reale zijn onlangs VEGAN
gecertificeerd, dit betekent dat de wijn ook geschikt is voor een
veganistisch dieet.

Langs de heuvels van het Laga-gebergte, midden in het groene hart van de
Abruzzen, vormen de landerijen van wijngoed Valle Reale de geografische grens
tussen het in het noorden gelegen Nationale Park van Gran Sasso (Grote Steen)
en dat van Majella in het zuiden. De wijngaarden van Valle Reale - te vinden
tussen Popoli en Capestrano op een hoogte variërend tussen 150 en 450 meter
boven de zeespiegel - liggen gedeeltelijk op een dunne kalkrijke laag maar
hoofdzakelijk op een bodem samengesteld uit keien waarin een beetje klei en
zand voorkomt. Daarnaast zijn ook de nabijheid van de Gran Sasso (hoogste punt:
2912 mtr.) en het Majella Massief van invloed op het groeiproces van de druiven.
Doordat de wijngaarden van Valle Reale op het grootste drinkwaterreservoir van
Italië gelegen zijn, zijn alle chemische of kunstmatige middelen verboden, zijn de
omstandigheden in de wijngaarden uitermate gezond en daarmee de wijnen
uitzonderlijk zuiver van karakter.


