CASCINA SAN PIETRO EXTRA BRUT ‘TERE DEI TRICI’ MILLESIMATO 2007

T

erre die Trici Extra Brut is het vlaggenschip
van van Cascina San Pietro. Millesimato
2007 betekent dat de druiven die voor
deze wijn worden gebruikt uitsluitend uit 2007
komen.
Droge en zeer complexe wijn die waar veel
smaken in te ontdekken zijn. Intens zonder elegantie te verliezen. Excentrieke Franciacorta
voor de liefhebber.
Details
100% Chardonnay
Druiven:
De oogst gebeurt handmatig
Vinificatie:
en uitsluitend druiven van
			
de oogst van 2007 worden
			
gebruikt voor deze Extra
			
Brut. De basiswijn hiervan
			
ondergaat een lange tweede
			
vergisting met geselec			
teerde gisten.
			
33 maanden op de fles
Tweede gisting:
4 gram/liter
Suikergehalte:
12,5%
Alcohol:
6 bar
Druk:
Intens bouquet van verschilProefnotities:
lende soorten gedroogd
fruit, walnoten en gebak.
Karaktervolle, specifieke en
gebalanceerde smaak van
witte broodkorst, vers fruit,
impressies van grapefruit.
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OVER CASCINA SAN PIETRO

C

ascina San Pietro is één van de kleinste producenten van de franciacortaregio. Het is een eenmansbedrijf van
Giuseppe Pecis die zich volledig wijdt aan
het produceren van kwaliteitsfranciacorta.
Waar veel producenten flink investeren om
ook de omgeving en de ambiance te laten
kloppen bij de uitstraling van metodo classico mousserende wijn, is er in de wijnmakerij van Giuseppe geen enkele overbodige
luxe te bekennen.
Hier staat alles in het teken van de productie van hoge kwaliteit Franciacorta en dat
proef je.

Franciacorta is het Italiaanse antwoord op
champagne: dezelfde klassieke methode,
grotendeels dezelfde druiven maar dan met
een strengere regelgeving en uiteraard een
andere regio. De Franciacorta regio ligt in
Lombardia, aan het Iseo meer, waar de omstandigheden voor mousserende wijnen
optimaal zijn.
De drie wijnen van San Pietro hebben een
specifiek karakter en kenmerken zich door
complexiteit en intense aroma’s. Daarnaast
hebben alle wijnen van Cascina San Pietro
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

