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Italië - Sicilia

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Rapitala

DRUIVENSOORTEN Chardonnay

SLUITING Kurk

CATEGORIE Wit

ALCOHOLPERCENTAGE 14%

SMAAKPROFIEL Exotisch fruit, vanille, tonen van boter

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Heerlijk bij witte vleesgerechten, schelpdieren, gerookte visgerechten,
foie gras.

Tenuta Rapitala omvat 225 hectaren wijngaarden gelegen in het hart van Sicilië. Hier waren het de ouders van de
huidige eigenaar graaf Laurent Bernard De La Gatinais die in 1968 het wijnhuis startten. Dankzij de Franse roots
van de vader van graaf Laurent Bernard De La Gatinais, was Rapitala het eerste Siciliaanse wijnhuis dat
internationale druiven aanplantten. Tegenwoordig staat het wijnhuis bekend om zijn hoge kwaliteit en diversiteit
aan wijnen waarbij traditie en vernieuwing hand in hand gaan. Naast wijnmaker Silvio Centonze die
verantwoordelijk is voor de kelder, werkt landbouwkundige Ignazio Arena in de wijngaarden. Beiden willen zo
milieu vriendelijk mogelijk te werk gaan. Om dit te bereiken, wordt er gebruik gemaakt van hernieuwbare energie
afkomstig van windmolens die zich bevinden op de top van de heuvels rondom het huis.

De naam Rapitala is afgeleid uit het Arabisch en betekent land van god. Arabische teksten en architectuur zijn nog
veel te vinden op Sicilië doordat het eiland in het verleden Saraceens is geweest.
De Grand Cru Chardonnay is een prachtige Chardonnay die het familiewapen mag dragen.

Fun Fact: De Grand Cru Chardonnay is een verwijzing naar de Franse achtergrond van eigenaar Laurent Bernard De
La Gatinais.
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Zet zacht en vol in met tonen van boter,
exotisch fruit en vanille. Met een lange
afdronk.

VINIFICATIE Deze witte wijn is duidelijk gericht op één druivensoort,
namelijk Chardonnay. Voor deze heerlijk uitgebalanceerde
single-varietal wijn van Tenuta Rapitalà werden alleen
eersteklas druiven geoogst. Na de oogst komen de druiven
onmiddellijk naar de wijnmakerij. Hier worden ze geselecteerd
en zorgvuldig uit elkaar gehaald. De gisting vindt vervolgens
plaats in klein hout bij gecontroleerde temperaturen. Na de
gisting rijpt de Conte Hugues Chardonnay Terre Siciliane
gedurende enkele maanden in eiken vaten.

BEWAARPOTENTIE Tot 4 jaar na oogstjaar


