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V

erfijnde blanc de blancs wijn van Opera.
van één oogstjaar. Gemaakt van 100%
Chardonnay van verschillende kleine wijnbouwers in de Cembra vallei.
Door de selectie van druiven en een lange
tweede vergisting op de fles van minstens drie
jaar, past het weglaten van suiker uitstekend bij
deze wijn.
Schoon, zuiver en opwekkend aperitief, ook
perfect met oesters.
Details
Druiven: dssfafasdf
Vinificatie:

Tweede gisting:
Suikergehalte:
Alcohol:
Druk:
Proefnotities:

100% Chardonnay uit de
Cembra vallei.
De eerste vergisting is volledig in inox.		
De resulterende basiswijn
gaat met ‘liquer de tirage’ in
de fles tijdens het voorjaar
na de oogst.
Tweede vergisting in de fles
gedurende 36 maanden.
1 gram/liter
12,5% vol.
6 bar
Notig bouquet met hinten
van fris citrusfruit.
In de smaak aangename
aciditeit van voornamelijk
citrusfruit, hint van amandel,
harmonieus en zeer schoon.

www.trentodocslijterij.nl

OVER OPERA

V

oor Opera is ‘In Valdicembra’ een belangrijke toevoeging aan de naam van het
bedrijf.

Cembra is de vallei waarin Opera zich
bevindt. Een nauwe vallei in V-vorm, gevormd
door erosie van de Avisio rivier.
De uitholling van de rivier heeft zeer steile
hellingen achtergelaten op een hoogte tussen
200 en 800 meter. De hellingen met de beste
zonexpositie zijn al eeuwenlang bedekt met
wijngaarden.
De hoogte van de wijngaarden, de gunstige
zonligging en de vorm van de vallei zorgen ervoor dat de druiven optimaal kunnen profi-teren van de windstromen die
het wijngebied van Trentino zo typeren.

Cembra is dan ook een begrip binnen Trentino. Trentino is het wijngebied waar ‘Trentodoc’
mousserende wijn vandaan komen. Een Trentodoc mousserende wijn wordt altijd gemaakt
op de klassieke methode (met tweede vergisting op de fles) volgens strenge kwaliteitsnormen.
Opera zag het potentieel van deze vallei voor
mousserende wijnen van en maakt hier optimaal gebruik van door samen te werken
met verschillende boeren in de Cembra vallei. Deze samenwerking is een netwerk van
aaneengesloten wijnboeren die eenzelfde
filosofie aanhangen voor wat betreft wijn verbouwen, selectiecriteria en duurzaamheid.
Deze samenwerking is volledig gericht op het
maken van mousserende wijnen.

