ELISABETTA ABRAMI FRANCIACORTA SATÈN BRUT

S

atèn is een benaming die speicifiek is voor
franciacorta. Een Satèn is altijd 100% Chardonnay, de tweede vergisting moet minstens 24 maanden duren en de druk in de fles
is lager, waardoor er een wat lichtere bubbel
ontstaat.
Deze kenmerken bij elkaar opgeteld geven de
wijn een satijnen mondgevoel.
Details
Druiven: dss- 100% Chardonnay
fafasdf
Deze franciacorta wordt
Vinificatie:
gemaakt
met
uitslui				
tend
chardonnay
druiven.
			
Direct na de oogst wordt de
basiswijn gecreëerd door
een zachte persing van de
druiven. De basiswijn vergist voor een klein deel in
houten vaten.
Tweede gisting: 24 maanden op de fles
Suikergehalte:
6 gram/liter
Alcohol:
12,5%
Druk:
4,5 bar
Proefnotities:
Elegant bouquet waar het
houtgebruik in te herkennen
is door aroma’s van toast en
dennen. Frisse en aangename zuren in de smaak met
tonen van sinaasappel.
Fijnmazig en lang aanhoudend perlage.

www.bubblesbybruud.nl

OVER ELISABETTA ABRAMI

E

lisabetta Abrami is een jong bedrijf binnen Franciacorta met grote ambities.
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.

Daarnaast is Elisabetta Abrami groot fan van
Pinot Nero, wat haar wijnen een geheel eigen karakter geeft. Elf van de vijftien hectare
van de wijngaarden is aangeplant met Pinot
Nero, wat bijzonder is in het Chardonnaygedomineerde Franciacorta. Deze Pinot Nero
druiven komen vooral tot uitdrukking in de
sublieme rosé van Elisabetta Abrami en de
gloednieuwe Blanc de Noir.

Mevrouw Abrami heeft haar wijngaarden
in 2006 aangekocht en is direct aan de
slag gegaan met het land met twee doelen:
volledig biologisch produceren en steeds
meer Pinot Nero aanplanten.
Het biologische deel is inmiddels geslaagd;
Elisabetta Abrami produceert gecertificeerd
biologische wijnen.

De Franciacorta van Elisabetta Abrami valt
ook in Nederland op: tijdens het Proefschrift
Concours van 2013, 2014 én 2015 zijn haar
Franciacorta’s in de prijzen gevallen als wijnen
van het jaar!

