
S A U V I G N O N  B L A N C  P R A E P O S I T U S

Italië - Alto-Adige

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT 

DRUIVENSOORTEN

Abbazia di Novacella

Sauvignon Blanc

SLUITING 

CATEGORIE

ALCOHOLPERCENTAGE

SMAAKPROFIEL

Kurk

Wit

13.6%

Fris, groene paprika, lychee, perzik, mooie zuren

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Pasta, schelpdieren, gerijpte en harde kazen, charcurterie, magere vis

De Alto Adige is een bijzondere wijnregio in het uiterste noorden van Italië. De huidige naam (Südtirol-Alto Adige)
en de mix van Duitse en Italiaanse namen en gesproken taal komen voort uit de tijd dat dit deel van Italië nog bij
Oostenrijk hoorde. Zo heeft dit wijnhuis een Italiaanse en een Duitse naam en vind je verschillende Oostenrijkse
en Duitse druivenrassen in de wijngaarden. 

De Abbazia di Novacella (of Kloster Neustift) ligt ten noorden van Bressanone (Brixen) in Alto Adige (Südtirol). Het
wijnhuis is in veel opzichten bijzonder. De Augustijner Kanunniken zijn hier al 850 jaar geleden in het dal van de
Isarco (Eisack) begonnen met wijnmaken, en dat maakt dit bedrijf één van de oudste nog actieve wijnbedrijven ter
wereld. Er is nog een andere bijzonderheid: de wijngaarden die om het klooster liggen, zijn de meest noordelijke
van heel Italië. De wijngaarden liggen hoog op de hellingen van de bergen op eeuwen geleden aangelegde
ommuurde terrassen. De arme, rotsachtige bodem is rijk aan mineralen. In de zomer is de zon hier krachtig en
warm, maar in het voorjaar en ’s nachts kan het behoorlijk koel zijn. De keuze voor bepaalde druivenrassen, de
zuid-tot zuidwestelijke ligging van de wijngaarden en de juiste snoeimethodes zijn daarom essentieel voor het
verkrijgen van optimaal rijpe druiven. In de wijngaarden wordt zo natuurlijk mogelijk gewerkt, vaak nog aan de
hand van traditionele methodes. 

Frisse, elegante Sauvignon Blanc. Limoen,
gras, groene paprika en wat lychee en
subtiel perzik. Mooie zuren en opvallende
lengte met perfect bittertje in de afdronk.

VINIFICATIE 2/3 vergist en rijpt in roestvrijstalen tanks 
1/3 vergist in eiken vaten van 30 hl
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https://www.vivino.com/wineries/abbazia-di-novacella-stiftskellerei-neustift
https://www.vivino.com/grapes/sauvignon-blanc

