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FILODIVINO, MATTO

FILODIVINO, MATTO

Producent :

Filodivino

Producent :

Filodivino

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Italië

Land:

Italië

Appellatie:

Verdicchio Classico Superiore

Appellatie:

Verdicchio Classico Superiore

Type wijn:

Witte wijn

Type wijn:

Witte wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Verdicchio

Druivenras(sen):

Verdicchio

Beschrijving:

Beschrijving:

Het wijndomein Filodivino ligt in de Marche nabij de stad
Ancona. De wijngaarden zitten als het ware geprangd
tussen de Addriatische Zee en het Sibillini-gebergte. Het
klimaat is er in de zomer erg warm en gelukkig genieten de
wijngaarden van de verfrissende zeebries die er steeds
aanwezig is. Zo kunnen de druiven flink afkoelen en blijven
de wijngaarden gezond. In deze regio is het voor de witte
wijn vooral de verdicchio-druif die heerst en de beste
resultaten geeft. Matto is de verkorte naam voor Matteo (de
wijnmaker) De wijn is BIO-gecertifieerd. De druiven worden
's morgens vroeg geplukt en na de persing en de gisting
blijft het sap nog even rusten vooraleer het gebotteld wordt.
De wijn is heeft een strogele kleur met een licht groene
schijn. Zijn aroma's variÃ«ren van honing over witte bloemen
en een hint van banaan. De minerale toets is zeker
aanwezig en geeft een verfijnde smaak in de mond. Meer
info op www.filodivino.it
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Combineer met allerlei visgerechten, risotto of pecorinokaas. Serveer aan 7°
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Bewaartijd:

Bewaartijd:

4-5 jaar
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