LIBRANDI

ITALIË | CALABRIË

HET WIJNHUIS | LIBRANDI
In het Calabrese dorpje Cirò Marina bewerkt de familie Librandi al vier generaties
lang wijngaarden. Het duurde tot de jaren vijftig voordat Antonio Librandi de wijnen
van de familie zelfstandig ging bottelen. Sindsdien is de naam Librandi bijna
synoniem met kwaliteitswijnen uit de Calabrese Cirò regio. Librandi is gevestigd in
Cirò Marina aan de prachtige Ionische zee, even ten zuiden van de Golf van Taranto.
De bodem is hier kalkrijk en de ligging vlakbij de zee zorgt voor een enigszins
gematigd klimaat in dit zonnige en warme deel van Italië. Zonder de oude tradities
van de streek uit het oog te verliezen maakt Paulo Librandi moderne wijnen van
zowel internationale als autochtone druivenrassen.

STREEK | CALABRIË
Calabrië, de bal van de Italiaanse laars, is een ruig, woest
en prachtig gebied, dat omringd wordt door de Tyrrheense
zee, de straat van Messina en Ionische Zee. De wijngaarden
in Calabrië liggen zeer verspreid, waarbij Cirò d.o.c. de
meeste bekendheid geniet. Al sinds de oude Grieken wordt
er wijn verbouwd in Calabrië.

CRITONE
LIBRANDI 'CRITONE' 2018
LAND:

ITALIË

APPELLATIE:

VAL DI NETO I.G.T.

STREEK:

CALABRIË

WIJNSOORT:

WITTE WIJN

HERKOMST:

CALABRIË

DRUIVENRAS:

CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC

De familie Librandi hecht zeer veel waarde aan de oude
tradities van de Calabrische wijnbouw. Tegelijkertijd probeert
men ook te innoveren en te experimenteren met
internationale druivenrassen. De Critone is een wijn die de
frisheid en raffinement van de sauvignon blanc (10% van de
assemblage) verenigt met de zachtheid en rijkdom van de
chardonnay (90%).
“Critone is dan ook een smaakvolle lentewijn, mondvullend en
toch verfrissend. Critone is een uitstekend aperitief en ook in
culinair opzicht veelzijdig inzetbaar. Bijvoorbeeld bij een
zalmcarpaccio of kip in een saus van room en marsala.”

– Thijs van den Broek

SERVEER TEMPERATUUR: 9-11 ̊C
OP DRONK: VANAF NU T/M 2020
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