6 flessen 'Piano di
Montevergine' Taurasi
Riserva 2013 in
houten wijnkistje
Feudi di San Gregorio
Grootse rode wijn uit Campanië! De 'Barolo
van het zuiden' van cult bedrijf Feudi di San
Gregorio uit top jaargang 2013, is veredeld
met 96 Parker punten! Geweldig! Nu zes
flessen in origineel houten wijnkistje,
maximaal twee flessen per klant!
Wijnsoort
Wijngoed

rode wijn
Feudi di San
Gregorio

Regio

Campanië

Druivensoort

aglianico

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

14%

Rijpingspotentieel

tot 2033

Opvoeding

Barrique, Hout

Liter

4,5

Awards
3/3 Glazen Gambero Rosso
De Taurasi Piano di Montevergine '13 is een fijne, pittige wijn met de geur van bezem en
geurige bosvruchten. Gezoet, met balsamico. Sappig met een duurzame, eersteklas finale.

Wat zeggen de experts?
Der kleine Johnson
"Extreem hippe producent uit Campanië met Taurasi Piano di Montevergine."

Robert Parker’s Wine Advocate
"Feudi di San Gregorio is one the leading estates in Campania and Italy." - Antonio Galloni

Wine in Black score: 95 punten
Hugh Johnson’s Pocket Wine Book noemt de Taurasi “het antwoord van het zuiden op de
barolo van Noord-Italië”. Een krachtige, opvallende, lang houdbare wijn van de oude
druivensoort aglianico. Al in de Romeinse tijd maakte men uitstekende wijn van deze soort.
Tegenwoordig heeft de grote rode druivensoort uit het zuiden van Italië een opleving en dat is
te danken aan pioniers als Feudi di San Gregorio. Het wijngoed is in 1986 opgericht en is snel
toonaangevend geworden. Het heeft vooral de Taurasi op de internationale kaart van top rode
wijnen gezet. De beste Taurasi van het wijngoed is de Riserva van enkele percelen 'Piano di
Montevergine'. Deze rijpte 18 tot 24 maanden in Franse eikenhouten vaten. Jaargang 2013 is
de beste ooit en kreeg een fantastische 96 punten van Robert Parker’s Wine Advocate!

Proefnotitie
Het bouquet is een droom van complexiteit: fruitige tonen van donkere bessen en zwarte
kersen ontmoeten viooltjes, zoethout, kruiden, rook en balsemieke tonen. Al met al een
elegant-koele uitstraling, en deze elegantie blijft hangen in de mond. De rijke substantie
wordt aangevuld door geschikte tannines, de balans is voorbeeldig en de lengte
indrukwekkend.

Past perfect bij
Uitstekend bij biefstuk, lamskoteletten of pasta met wilde ragout!

Wijngoed
Feudi di San Gregorio is een geliefde en beroemde naam. Het wijngoed in Sorbo Serpico in de
provincie Avellino, dat in 1986 in het leven werd geroepen, representeert de opleving van de
wijncultuur van Campanië en zelfs van heel Zuid-Italië.

De wijn
De 'Feudi di San Gregorio 'Piano di Montevergine' Taurasi Riserva 2013' komt van een enkel
perceel en bestaat voor 100% uit de hoogwaardige aglianico druif. Deze soort waardeerde
men al in de Romeinse tijd. De druivenstokken staan in het wijnbouwgebied Taurasi, ongeveer
50 kilometer ten oosten van Napels. De druiven vergistten ongeveer drie weken in rvs-tanks.
Daarna rijpte de wijn 18 tot 24 maanden in Franse eikenhouten vaten met een medium
toasting. Een deel daarvan waren barriques, het andere deel grote vaten met een inhoud van
50 hectoliter. Na nog eens 24 maanden rijping op de fles kwam de wijn op de markt.

