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ITALIË | VENETO

HET WIJNHUIS | BORGO STAJNBECH
In het idyllische dorpje Belfiore di Pramaggiore is Borgo Stajnbech gevestigd. De
naam van het bedrijf verraadt de vroegere Habsburgse invloeden in dit deel van
Italië. Stajnbech is dan ook afgeleid van het Duitse Steinbach, de stroom van de
stenen, de 16e-eeuwse naam van Belfiore. Passie voor wijn en respect voor de
geschiedenis van het gebied zitten diepgeworteld bij eigenaren Adriana Marinatto
en haar man Giuliano Valent. Samen verbouwen ze dertien hectare kalk- en
kleirijke wijngaarden, een ideale bodem voor de karakteristieke wijnen uit deze
regio. Adriana en Giuliano’s ambitie om een beleving en emotie te vertalen in een
glas wijn en dit te kunnen delen met vrienden en familie past precies bij de onze.
Giuliano is de wijnmaker van het huis en leerde het vak van zijn vader. Zoals
Giuliano ons verzekerde: ‘I was born in the bottle’.

STREEK | VENETO
Veneto is kwalitatief en kwantitatief één van de
belangrijkste wijnregio’s in Italië. Niet ver van de lagune van
Venetië, dichtbij de heuvels van Friuli, ligt het kleine
wijngebied Lison Pramaggiore. Lison is een van de
spannendste in Italië, met karakteristieke wijnen van
druivenrassen als lison (ook wel tai of friulano genoemd),
merlot, pinot grigio, refosco dal peduncolo rosso en
sauvignon.
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De dicht beplante wijngaarden met hun kalkrijke kleibodem
staan garant voor lage opbrengsten en aromatische rijkdom.
Door relatief vroeg te oogsten is ook de elegantie en frisheid in
deze pinot grigio gewaarborgd. Doordat de wijn in stalen
cuves gedurende enkele maanden rijpt, behoudt zij alle
fruitige elementen van de versgeplukte druiven.
“Deze pinot grigio is een tekenend voorbeeld van de wijnen uit
Lison. De wijn heeft een stuivend, licht kruidig aroma en een
blozend gele tint. De smaak is zuiver en verfrissend met een
mooie afdronk. Kortom, de pinot grigio laat zich perfect als
aperitief drinken op een zonnige voorjaarsdag en is een
uitstekende begeleider van kruidige visgerechten met
bijvoorbeeld een salsa verde.”

– Tim Monten

SERVEER TEMPERATUUR: 8-10 ̊C
OP DRONK: VANAF NU T/M 2020

Onze algemene leveringsvoorwaarden en privacybeleid zijn opvraagbaar op verzoek.

