'Stupore' Bolgheri
Rosso 2017
Campo alle Comete
Wat een aroma-spektakel presenteert deze
Super Tuscan in het glas! Met twee keer
'outstanding' op het visitekaartje is dit
Bolgheri op zijn best.
Wijnsoort

rode wijn

Wijngoed

Campo alle Comete

Regio

Toscane
merlot

Druivensoort

cabernet sauvignon
syrah
petit verdot

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

14%

Rijpingspotentieel

tot 2031

Opvoeding

Barrique, Hout

Liter

0,75

Awards
91/100 Punten Wine Enthusiast
"This blend of Cabernet Sauvignon, Syrah and Petit Verdot features alluring aromas evoking
cassis, black-skinned berry and underbrush. The concentrated palate offers black plum,
tobacco and mocha alongside polished tannins." - Kerin O'Keefe

92/100 Punten James Suckling
"Currant, blueberry and violet aromas follow through to a medium body with firm, fine tannins
that give the wine form and focus. Chocolate and hazelnut emerge in the undertones."

Wat zeggen de experts?
Robert Parker's Wine Advocate over het wijnhuis
"Campo alle Comete is the exciting Tuscan property owned by Feudi di San Gregorio (from
Campania in Southern Italy). Big progress is being made as the preexisting winery included in

this land purchase is refurbished and modernized. Over the past year, an additional half
hectare of Cabernet Sauvignon was planted with three more hectares of both Cabernet
Sauvignon and Cabernet Franc on the way. The goal is to have 25 hectares of total vines in
production by next year." - Monica Larner
Vinum magazine over het wijnhuis "Campo alle Comete werd in februari 2016 overgenomen
door Feudi di San Gregorio, het landgoed dat verantwoordelijk is voor de vinologische
renaissance van het Italiaanse zuiden en een drinkcultuur representeert die de identiteit van
de mediterrane smaken opnieuw wil ontdekken." - Arthur Wirtzfeld

Wine in Black score: 93 punten
Slechts 41 wijnmakerijen mogen wijnen met de legendarische Bolgheri DOC-status
produceren, waaronder Campo alle Comete. Het wijnhuis heeft sinds zijn oprichting in 2016
een grote ontwikkeling doorgemaakt. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de hoge
kwaliteitsnormen die het zichzelf oplegt. De 'Stupore' Bolgheri Rosso 2017 is de belangrijkste
wijn van Campo alle Comete. De naam, 'verrassing', zegt alles: de mix van merlot, cabernet
sauvignon, syrah en petit verdot verrast met een perfect samenspel tussen volheid en
elegantie! Dit spectaculaire evenwicht brengt wijnliefhebbers en kenners in vervoering: de
nieuwe jaargang ontvangt maar liefst twee keer 'oustanding' (92 punten van James Suckling,
91 punten in Wine Enthusiast). We zijn erg trots dat we deze wijn nu kunnen aanbieden.

Proefnotitie
De 'Stupore' 2017 schittert donker robijnrood in het glas. Aroma's van rijpe zwarte kersen,
pruimen en vers gemalen cacaobonen strelen de neus en moedigen u aan om de wijn direct te
proberen. Na een paar minuten komen nuances van eucalyptus en dennenbos naar voren. In
de mond verrassen de zachte en zeer elegante tannines, die zorgen voor een volledige en
complexe structuur met een oneindig lange afdronk. De 'Stupore', die kan worden
gekarakteriseerd als een verfijnde en elegante wijn, verklaart waarom Bolgheri-wijnen zo
populair zijn bij liefhebbers over de hele wereld. Een wijn waar u nu al heel goed van kunt
genieten, maar die ook een uitstekend opslagpotentieel heeft.

Past perfect bij
Wij raden pasta met salsiccia aan of een gestoofde lamsbout met mediterrane groenten.
Italiaanse harde kaas past ook perfect!

Wijngoed
Hoewel het wijnhuis Campo alle Comete pas in 2016 werd opgericht, is het een van de 41
beste producenten in de gerenommeerde wijnregio Bolgheri DOC. Dit is niet verwonderlijk,
omdat Campo alle Comete werd opgericht door de traditionele en zeer succesvolle Campania
wijnmakerij Freudi di San Gregorio, die de vijftien hectare en de kelders van de vorige
eigenaar overnam. Alleen het historische landhuis, dat tussen de Via Arelia, de Tyrreense Zee
en het dorp Castagnato Carducci ligt, werd grondig gemoderniseerd. Het opnemen van
nieuwe keldertechnologieën was vanzelfsprekend: het is de enige manier waarom de
eigenaren het beste kunnen halen uit de vijftien hectare DOC wijnstokken. Dit perfectionisme
is ook terug te vinden op andere vlakken. De naam Campo alle Comete is bijvoorbeeld met
grote zorg gekozen: het schijnt dat er op de betreffende plek een komeet zou zijn gevallen.
Hetzelfde geldt voor de labels van het wijnhuis, die worden gemaakt door de beroemde
Italiaanse kunstenaar Nicoletta Ceccoli.

Het visitekaartje van het huis, de "Stupore" schittert met zijn mix van merlot, cabernet
sauvignon, syrah en petit verdot, een eerbetoon aan de legendarische Bolgheri DOC.
Hetzelfde geldt voor de andere Campo alle Comete-wijnen, van de Rosato tot de Vermentino
tot de Podere 277 Syrah.

De wijn
De 'Stupore' Bolgheri Rosso 2017 van Campo alle Comete is een mix van 50% merlot, 20%
cabernet sauvignon, 20% syrah en 10% petit verdot. De druiven werden gedurende drie
weken afzonderlijk in roestvrijstalen tanks gefermenteerd en pas daarna gecuvetteerd. De
wijn rijpte vervolgens ongeveer tien maanden in gebruikte en nieuwe eiken vaten en
tonneaux met medium toast.

