Pinot Bianco 'Sirmian'
2019
Nals Margreid
Nals Margreid staat voor de beste wijnen uit
Zuid-Tirol. Deze pinot is wederom een schot in
de roos: 93 Falstaff punten, 94 punten van
Wine Enthusiast en 95 Suckling punten. Dit
noemen wij ongetwijfeld een geprezen wijn!
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
95/100 Punten James Suckling
"Sliced cooked apples with limes and some stones. White peaches and minerals, too. Fullbodied with creamy texture and lovely fruity. Focused and persistent. A great white."

94/100 Punten Wine Enthusiast
"Creamy and delicious, this elegantly structured white opens with inviting aromas that recall
sun warmed hay, chamomile, ripe pear and freshly prepared bread dough. The full bodied,
rounded palate features mature apple, hazelnut, baking spice and savory saline mineral notes
alongside fresh acidity." - Kerin O'Keefe

Wat zeggen de experts?
93 punten - Falstaff
"Rijk strogeel met een lichte troebelheid. Vers gesneden appel en knapperige peer in de neus,
nog vrij ingetogen. In de mond tonen van elegant geel fruit en elegant smelten, strekt zich uit,
fris en sappig, uitstekende ervaring."

Falstaff over de wijnmakerij

"Het wijnhuis Nals Margreid bezit ongeveer 170 hectare wijngaarden, verdeeld over 14
gebieden gelegen tussen Nals en Margreid. Vanaf de wijngaarden rond het historische
wijndorp Margreid variëren de hoogten boven Nals van 250 tot een opmerkelijke 900 meter
boven de zeespiegel. Het zijn juist deze verschillende hoogtes die de wijnen een
onmiskenbare alpiene frisheid geven. Terwijl in en rond Nals vooral pinot blanc en sauvignon
worden geteeld, hebben in het zuiden bij Margreid de pinot grigio- en chardonnay-rassen hun
ideale ligging en hun optimale microklimaat gevonden. Deze variëteiten profiteren van de
mediterrane invloed en de frisse ora-wind van het Gardameer. Met veel warmte en de
zuidelijke ligging van de wijngaarden voelen de krachtige rode rassen merlot en cabernet zich
uitstekend thuis in Margreid."

Little Johnson op de wijnmakerij
"Beroemde wijnmakerij. Kleine kwaliteitsbewuste wijnbouwcoöperatie met alpine-frisse witte
wijnen..."

Robert Parker's Wine Advocate over de wijnmakerij
"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."In totaal exploiteert het landgoed 150 hectare wijngaarden
ten noorden en ten zuiden van Bolzano." - Monica Larner

Gambero Rosso over het wijngoed
“Dankzij het meesterschap van wijnmaker Harald Schraffl wordt de stijl van de wijnen ieder
jaar preciezer en vertonen ze steeds meer terroirkarakter. Het resultaat van een bewuste
keuze, die absoluut niet de gemakkelijkste weg is, maar bouwt op inzet en respect.”

Wine in Black score: 94 punten
Hij is al jaren in topvorm en heeft zichzelf bijna een abonnement op topnoteringen bezorgd:
de spectaculair goede single-vineyard Pinot Bianco Sirmian van de Nals Margreid wijnmakerij!
Ook de 2019-editie schittert aan het Italiaanse wijnfirmament en is opnieuw hoog
onderscheiden met 93 Falstaff-punten, 94 punten van Wine Enthusiast en 95 punten van
James Suckling.

Proefnotitie
De krachtige, heldere goudgele kleur onthult dat we hier te maken hebben met een serieuze
pinot bianco. De druiven groeiden op een bijzonder perceel genaamd ‘Sirmian’, dat op 600
meter hoogte ligt en mineraal houdende bodems heeft. Het geurenpanorama is breed.
Behalve mineralen ruikt u bloemen en een grote variatie aan fruit zoals gele appel, peren,
maracuja, ananas en limoen, vergezeld van een spoortje noten. In de mond opent de wijn
krachtig en geconcentreerd om vervolgens zijn pittige, frisse karakter te tonen. De afdronk is
mineraal-achtig, bijna ziltig, maar blijft tegelijk levendig en elegant.

Past perfect bij
Een fijne, niet al te pittige curry met groenten of zelfs vis!

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
Deze monocépage pinot bianco is een cru, een terroirwijn dus. Hij draagt de naam van de
terraswijngaard Sirmian op 600 meter hoogte bij het plaatsje Nals in het Etschtal, ongeveer
twaalf kilometer ten noordwesten van Bolzano. De morenenbodem bestaat hier uit porfier,
marmer, gneis, glimmer en kalk. Dankzij de ligging op het zuiden krijgen de druiven volop
zon. De druiven werden half oktober geoogst en in staal vergist onder gecontroleerde
temperatuur. Vervolgens rijpte de wijn zeven maanden deels in roestvrij staal, deels in grote
houten vaten.

