CANTINE SALVATORE
ITALIË | MOLISE

HET WIJNHUIS | CANTINE SALVATORE
Tijdens onze wijnreis langs de Adriatische kust in 2014 beleefden wij in de Molise
een waar ‘David-en-Goliath’ moment. Na een proeverij bij het meest
gerenommeerde wijnhuis van de streek, brachten wij op een zondagavond ook een
bezoek aan het kleine Cantine Salvatore. Wij kozen voor ‘David’ en sindsdien zijn de
wijnen van de jonge Pasquale Salvatore en zijn familie een vaste waarde in ons
assortiment. Cantine Salvatore ligt in het kleine plaatsje Ururi op nog geen dertig
kilometer van de kust en op driehonderd meter boven de zeespiegel. De
wijnkelders zijn gelegen te midden van de eeuwenoude olijfgaard en huisvesten
een goed uitgeruste wijnmakerij, voorzien van de beste technische hulpmiddelen.

STREEK | MOLISE
Een van de kleinste en jongste wijnregio’s van Italië is
Molise. De wijncultuur aldaar, hoewel gelijkenis vertonend
met de noordelijk gelegen Abruzzen, heeft duidelijk
zuidelijke trekjes dat het ontleent aan Apulië en Campanië.
Naast bekende druivenrassen als trebbiano en
montepulciano, kent de Molise enkele lokale specialiteiten
van de falanghinadruif en de rode tintilia.
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Vier jaar geleden maakten we kennis met Cantine Salvatore.
Overtuigd van de kwaliteit én potentie namen we toen de
beslissing om samen te gaan werken. We hebben er geen
moment spijt van. Hun topwijn Don Dona’, vernoemd naar
Pasquales vader Don Donatello Salvatore, is de enige wijn in
het gamma van Cantine Salvatore die een houtlagering krijgt.
Het resultaat is een verbluffende wijn met veel smaak en een
duidelijke aanwezigheid van aromatisch hout, vanille en
specerijen.
“De fluwelen tannine maken de Don’Dona tot een complete
wijn. Drink hem nu, of laat hem nog enkele jaren verder rijpen
om nog meer van te genieten.”

– Bert van Eyck
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