'Feudo Pignatone'
Etna Rosso 2020
Emiliano Falsini
Etna rosso van wijnstokken tot 100 jaar oud én
van één van Italië's meest briljante
wijnmakers. Een zeldzaamheid, gebotteld in
een oplage van slechts 2500 flessen!
Wijnsoort

rode wijn

Wijngoed

Emiliano Falsini

Regio

Sicilië

Druivensoort

nerello mascalese
Nerello Cappuccio

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

14,5%

Rijpingspotentieel

tot 2036

Opvoeding
Liter

Betonnen vat,
barrique
0,75

Wat zeggen de experts?
Robert Parker's The Wine Advocate
"Emiliano Falsini is a very talented consulting winemaker who works with some of the best
estates on Etna, including two of my favorites, Girolamo Russo and Graci. The Tuscan-born
enologist is deeply passionate about Etna, its wines and the territory, and it is a pleasure to
see that Emiliano has started his own wine brand. The Emiliano Falsini project started in 2019
and focuses on two red grapes: Nerello Mascalese on Etna and Cabernet Franc from the
Castagneto Carducci area on the Tuscan Coast. Located in the town of Randazzo, his Feudo
Pignatone vineyards see volcanic soils at 700 meters in altitude. He farms organically." Monica Larner

Wine in Black score: 93 punten
Emiliano Falsini adviseert al jaren enkele van de beste wijnhuizen op de Etna. In die tijd is hij
verliefd geworden op de plaatselijke wijnbouw en haar producten. Hoe kan het ook anders?
Het landschap op de hoogste actieve vulkaan van Europa is spectaculair. De wijngaarden,
waarvan sommige hoger zijn dan 1000 meter en vaak meer dan 100 jaar oud, zijn al even
fascinerend. Van de Etna-wijn wordt gezegd dat hij een mengeling is van barolo en

bourgogne. Binnen een paar jaar is de Etna een van de populairste terroirs van Italië
geworden. Wie de Etna Rosso van de wijngaard Feudo Pignatone proeft, zal snel een idee
krijgen waarom dit zo is.

Proefnotitie
De robijnrode, transparante Etna rosso presenteert zich complex en wild met duidelijke tonen
van rode bessen, veenbessen en bramen, viooltjes en rozen, gedroogde bloemen en wilde
kruiden. Dit alles gaat hand in hand met aarde, steen en droog hout. Wat in de neus al precies
en helder overkomt, wordt in de mond ondersteund door briljant wijnsteenzuur en strakke
tannines. De nog zeer jonge nerello toont veel energie en vitaliteit, sap en frisheid. Het is nu
al uitstekend te drinken, maar biedt ook potentieel voor vele jaren.

Past perfect bij
Kort gebraden en ook geroosterd rood vlees, wild gevogelte, gegrilde groenten of belegen
kaas.

Wijngoed
Emiliano Falsini behoort tot de jongere, zeer gedreven garde van Italiaanse oenologen. Tot
2019 adviseerde de in Toscane geboren expert vooral andere wijnhuizen. Dat doet hij nu nog
steeds, maar hij heeft zijn werkterrein aanzienlijk uitgebreid. De man die op de Etna
belangrijke wijnhuizen als Girolamo Russo en Graci adviseert, heeft nu ook zijn eerste eigen
wijnen geproduceerd in de twee gebieden waar hij een grote voorliefde voor heeft: de Etna en
de Maremma. Bovendien zijn ze gemaakt van zijn lievelingsdruiven nerello, die het uitstekend
doet op de Etna, en cabernet franc uit het gebied Castagneto Carducci aan de Toscaanse
kust. Zijn wijngaard in de wijnstreek Etna ligt in Contrada Feudo Pignatone, niet ver van de
stad Randazzo. Daar gedijen de druiven uitstekend op de vulkanische bodem op een hoogte
van 700 meter. De druivenstokken, die meer dan 100 jaar oud zijn en afgewisseld worden met
olijfbomen, cactusvijgen en fruitbomen, bewerkt hij op biologische wijze. Met de eerste twee
jaargangen heeft hij al zeer hoge beoordelingen van critici in de wacht gesleept, iets waar
andere wijnmakers hun leven lang van dromen.

De wijn
De Emiliano Falsini 'Feudo Pignatone' Etna Rosso 2020 komt van een wijngaard in de buurt
van Randazzo die ongeveer 100 jaar oud is. De gemengde wijngaard met nerello mascalese
en kleinere delen nerello cappuccio ligt op een hoogte van ongeveer 700 meter. De druiven
zijn met de hand geoogst van de afzonderlijk staande wijnstokken en in de wijnmakerij als
hele trossen vergist. Na de gisting werd de wijn eerst 12 maanden gerijpt in gebruikte
barriques en vervolgens een half jaar in cementtanks.

