Pinot Bianco 'Penon'
2019
Nals Margreid
Een voorbeeldige pinot bianco! James Suckling
kent enthousiast maar liefst 93 punten toe aan
deze frisse witte wijn uit de de Alpen. Zeer
verdiend en nog steeds beschikbaar voor een
ongelofelijk eerlijke prijs!
Wijnsoort

witte wijn

Wijngoed

Nals Margreid

Regio

Trentino - Zuid-Tirol

Druivensoort

pinot bianco

Smaak

droog

Serveertemperatuur

8-10°C

Alcoholpercentage

14,5%

Rijpingspotentieel

tot 2023

Opvoeding

Staal en hout

Liter

0,75

Awards
93/100 Punten James Suckling
"Green apples, dried flowers and flint on the nose, following through to a medium to full body
with bright acidity and a tangy finish. Linear and driven."

Wat zeggen de experts?
Hugh Johnson over het wijngoed
"Beroemd wijnhuis. Kleine kwaliteitsbewuste wijncoöperatie met alpenfrisse witte wijnen…"

Robert Parker’s Wine Advocate over het wijngoed
"Under the leadership of President Walter Schwarz and oenologist Harald Schraffl, Cantina
Nals Margreid has done a terrific job of mapping out the 13 viticulture subzones that it farms
and paring a grape variety to each specific territory. In all, the estate farms 150 hectares of
vine north and south of Bolzano." - Monica Larner

Gambero Rosso over het wijngoed

"Dankzij de vaardigheden van keldermeester Harald Schraffl wordt de stijl van de wijn elk jaar
preciezer en meer bestempeld door het terroir. Dit is het resultaat van een ingeslagen pad,
waarbij niet de binnenbocht wordt genomen, maar vastgehouden wordt aan de koers,
gebaseerd op toewijding en respect."

Wine in Black score: 93 punten
Vanwege hun hooggelegen terroir hebben deze pinot bianco parels uit Zuid-Tirol een
waanzinnig diepgaand karakter en zijn ze knisperend fris. Het wijnhuis Nals Margreid is heer
en meester binnen deze wijnklasse en produceerde in de afgelopen jaren telkens weer
geweldige witte juweeltjes: de Pinot Bianco 'Penon' 2019 is het levende bewijs. Deze 100%
pinot bianco uit Zuid-Tirol overtuigde zelfs de vermaarde wijncriticus James Suckling. Hij
beoordeelde deze ‘Penon’ met maar liefst 93 punten.

Proefnotitie
Alleen al de intense, strogele kleur is een waar spektakel. Na het walsen wordt de neus
betoverd door aroma’s van groene appel, nectarines, perziken, kamperfoelie en rijpe ananas.
In de mond is de wijn slank en verfijnd en overtuigt met een mooie balans tussen fris fruit en
elegante terroirtonen. De koele, citrus-fruitige sappigheid is een verwennerij en doet naar een
tweede slok verlangen. Het drinkplezier eindigt met een prachtige, lange finale.

Past perfect bij
Een frisse en fruitige pinot bianco van dit kaliber past uitstekend bij verschillende soorten
antipasti. Ook vis of pasta met lichte sauzen zijn een traktatie bij deze wijn.

Wijngoed
Eendracht maakt macht. Dat bewijst het verhaal van Nals Margreid. In 1932 richtte een
groepje wijnboeren de coöperatieve wijnmakerij Nals op met de ambitie om eersteklas
wijnen te produceren. Aan die ambitie heeft men vastgehouden: onder leiding van de
getalenteerde wijnmaker Harald Schraffl wordt ieder jaar een uitstekende collectie wijnen
gemaakt, waarbij niet alleen de cru’s en reserva’s, maar ook de meer eenvoudige wijnen van
hoge kwaliteit zijn.

De wijn
De druiven voor deze Pinot Bianco 'Penon' 2019 van Nals Margreid komen uit de gelijknamige
wijngaard Penon. Het terroir wordt hier gekenmerkt door kalksteen en grind. De wijngaarden
rondom het dorp Penon liggen 500 meter boven zeeniveau en dat bevordert de late rijping
van de druiven. Nadat de druiven voorzichtig werden geperst, werd de most vergist in
temperatuur gecontroleerde edelstalen tanks. Vervolgens rijpte de wijn zes maanden in
edelstalen tanks en in grote, gebruikte houten vaten, waarna de ‘Penon’ werd gebotteld.

