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Land:
Naam:
Jaartal:
Producent:
Wijnkleur:
Wijnstijl:
Oorsprong:
Druivensoorten:
Wijnstokken:
Pluk:
Vinificatie:

Alcoholgehalte:
Afsluiting:
Houdbaarheid:
Karafferen:

a pleasure for your senses …

Italië
Verdicchio Classico
2017
VELENOSI
strogeel
fruitig
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
100 % verdicchio
15 jaar
met de hand
de licht overrijpe druiven worden zachtjes geperst en
dan afgekoeld tot 5°C voor een natuurlijke stabilisatie.
Gisting gebeurt in inox cuves. Nadien rijpt de wijn nog
enkele weken om dan te worden gebotteld.
12,5%
kurk
3 jaar
nee

Het wijnhuis Velenosi werd in 1984 opgestart door het pas gehuwde koppel, Angela en Ercole Velenosi.
Een grote passie in combinatie met zin voor ondernemerschap heeft dit wijnhuis op korte termijn doen
uitgroeien tot een gerespecteerde speler in de Marche (regio nabij de Adriatische kust). De
verschillende lokale druiven werden onder de loep genomen. … Vandaag hebben ze een erg leuk en
ruim gamma die bij diverse gelegenheden kunnen geschonken worden.
Kwaliteit staat bij Angela en Ercole zeer hoog in het vaandel. Dit begint in de wijngaarden waar onder
andere Verdicchio, Pecorino, Montepulciano d’Abruzzo en Rosso Piceno Superiore wordt verbouwd.
Elke wijn wordt volgens een vast en bewezen procedé, beginnend op de eerste dag dat de druiven de
wijnkelder bereiken, gemaakt. Velenosi heeft in haar korte bestaan al van een brede waardering van
wijnjournalisten mogen genieten en diverse prijzen gewonnen van onder meer Robert Parker, Wine
Spectator en Gambero Rosso (‘Tre Bicchieri’).
De Verdicchio van Velenosi komt van de wijngaarden die in het oudste deel van de Jesi kastelen liggen.
Het plukproces vindt alleen in de ochtend en avond plaats om de druiven zo koel mogelijk te bewaren.
De kleur is mooi strogeel met groene reflecties. De geur is verfijnd en aanhoudend fruitig met tinten
van groene appel, honing en kruiden. De smaak is rond en verfrissend. De afdronk is speels en
aangenaam zacht. Kan als aperitief en diverse lichte visbereidingen.
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