
Rimbaldi | Montepulciano d'Abruzzo

Artikelnummer   03.230.204

 

Wijnmerk   Rimbaldi

Wijnhuis   Botter

Land   Italië

Regio/Subregio   Abruzzo

Classificatie   Montepulciano d'Abruzzo DOC

Druivenras   Montepulciano d'Abruzzo

Wijntype   Stille wijn

Wijnkleur   Rood

Vinificatie   Roestvrij staal.

Wijnomschrijving   Heerlijke wijn voor elke dag. Mooi donkerrood van kleur. In de
geur open met lekker rood fruit. In de smaak mooi stevig,
rode kers en bessen, lekker sappig, maar met een
aangenaam stevige finale.

Achtergondinformatie   De Abruzzen zijn een regio in zuidelijk centraal Italië. De
naam van de regio is een afgeleide van het Latijnse
'Aprutium' ofwel 'het land van de zwijnen'. Deze ruige
kuststreek is geweldig mooi en grotendeels ongerept. Het
toerisme is aan de kust redelijk ontwikkeld, maar voor
liefhebbers van natuurschoon zijn de drie nationale parken in
de regio en de bergen de belangrijkste trekpleister. Het
heuvelachtige landschap leent zich goed voor de wijnbouw
met als beroemdste product de 'Montepulciano d'Abruzzo', op
basis van de montepulciano-druif. Niet te verwarren met de
wijnen uit het prachtige stadje Montepulciano in Toscane.
Deze druif doet het goed op de zonnige heuvels. Hij rijpt er
precies goed en dat levert, in de juiste handen, heerlijk
donkerrode wijnen op met veel rood fruit, goede tannines en
een aangename stevigheid.

Wijn/Spijs   Lekker op zichzelf, maar deze wijn komt ook bij de maaltijd tot
zijn recht. Bij pasta met rode saus, gegrild rood vlees, harde
kazen en bij barbecuegerechten.

Serveertemperatuur   16-18 graden

Afsluiting   Kurk

Bewaarpotentieel   Op dronk, ook 2-3 jaar laten liggen



Producent   Het familiewijnbedrijf Botter werd in 1928 opgericht door Carlo Botter.
Het bedrijf is gevestigd op de grens van de regio's Veneto en Friuli,
ongeveer 30 km ten noordoosten van Venetië. Dit dynamische bedrijf
wordt tegenwoordig geleid door de zoons van de oprichter, Enzo en en
Arnaldo, tegenwoordig bijgestaan door Luca, Annalisa en Alessandro
Botter, kleinkinderen van de oprichter. Het bedrijf biedt een breed scala
aan wijnen, uit alle belangrijke wijnstreken van Italië. Het werkt nauw
samen met producenten in onder andere Apulia, Molise, Abruzzo en
Sicilië, streken die een belangrijke plaats innemen in het assortiment
van Botter. De focus is gericht op het maken van uitstekende, en
tegelijk zeer betaalbare wijnen. Een strategie met veel succes. Botter
exporteert maar liefst 98% van zijn productie naar 40 landen. En deze
productie mag er zijn: jaarlijks verlaten zo'n 52 miljoen flessen de
poorten van Botter, waarmee het een van de meest succesvolle
Italiaanse wijn-export-bedrijven is.

 


