VILLA FRANCIACORTA DIAMANT PAS DOSÈ MILLESIMATO 2006

D

eze Diamant is voor Villa de grootste uitdaging om te maken en representeert
als geen andere wijn het karakter en de
kwaliteit van dit bedrijf.
Een Pas Dosè is namelijk de wijn waar je de
kwaliteit van een producent aan kunt herkennen omdat na het degorgeren van de wijn geen
suiker meer wordt toegevoegd.
Dit betekent dat de aroma’s en de smaak alleen
van de druiven kunnen komen en die bewijzen
in deze Diamant de grote klasse van Villa.

Details
Druiven:
sd- 85% Chardonnay, 15%
Pinot Nero
fdssf
De druiven voor deze franVinificatie:
ciacorta komen uitsluitend
				
van oogstjaar 2005 en van
			
wijngaarden met heuvelligging. Deze basiswijn ondergaat een tweede vergisting.
Tweede gisting: 66 maanden op de fles
Suikergehalte:
1,5 gram/liter
Alcohol:
12,5%
Druk:
6 bar
Proefnotities:
Complex bouquet waar
vele geuren in te herkennen zijn: gedroogde pruimen
en abrikozen, broodkorst,
amandelen.
Goed aanwezig maar extreem geraffineerd perlage.
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OVER VILLA FRANCIACORTA

V

illa Franciacorta bevindt zich in een middeleeuws kasteel in Monticelli Brusati;
het hart van de franciacorta-regio. Het is
een bedrijf met een rijke historie waar al wijn
werd geproduceerd in de negentiende eeuw.
Villa is één van de voorlopers van franciacorta
die het gebied als mousserende wijn-regio op
de kaart heeft gezet.
De wijngaarden en kelders van Villa zijn precies wat je verwacht van een franciacortaproducent; authentiek en romantisch.

Naast de oogst wordt bij Villa Franciacorta
ook de remouage (het keren en draaien van
de flessen om de gist naar de hals te laten
zakken) handmatig gedaan.
Bij Villa Franciacorta klopt alles; de omgeving,
de wijnmakerij, de flessen, de verpakkingen
én de kwaliteit van de wijn.
Want de randvoorwaarden zijn natuurlijk
belangrijk, maar het primaire doel van Villa is
het produceren van een brede lijn
franciacorta van hoge kwaliteit.

