ELISABETTA ABRAMI FRANCIACORTA BLANC DE NOIR MILLESIMATO

B

lanc de noir is een zeldzaamheid in Franciacorta en de ultieme expressie van de
voorliefde van Elisabetta Abrami voor Pinot
Nero. Het wijngebied van Franciacorta is voor
het overgrote deel aangeplant met Chardonnay,
maar Elisabetta Abrami richt zich op Pinot Nero.
Het resultaat is een aangenaam complexe en intrigerende wijn die tegelijkertijd zeer doordrinkbaar is.
Details
Druiven: dss- 100% Pinot Nero
fafasdf
Deze franciacorta wordt
Vinificatie:
gemaakt met uitsluitend
				
biologisch geteelde Pinot
			
Nero druiven. De Pinot
Nero wordt handmatig en
in kleine kratjes geoogst en
krijgt na een vergisting ‘in
wit’ een lange tweede vergisting op de fles.
Tweede gisting: 42 maanden op de fles
Suikergehalte:
4 gram/liter
Alcohol:
12,5%
Druk:
6 bar
Proefnotities:
Intens en bloemig bouquet
met honing, brioche, geconfijte kers. Krachtige, lange en
gebalanceerde smaak.
Uitstekende frisheid en ragfijn 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!

