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.

CIRÒ BIANCO
LIBRANDI ‘CIRÒ BIANCO’ 2018
LAND:

ITALIË

APPELLATIE:

CIRÒ BIANCO D.O.C.

STREEK:

CALABRIË

WIJNSOORT:

WITTE WIJN

HERKOMST:

CALABRIË

DRUIVENRAS:

GRECO BIANCO

De wijngaarden voor de ‘Círo Bianco’ reiken haast tot de
vloedlijn van de Ionische Zee en profiteren daardoor van een
frisse zeebries, die in de ochtend een verkoelende mist
meevoert. Wind, zon en de sterk kalkhoudende bodem staan
garant voor frisse en mineraalrijke wijnen die we kenbaar in
deze Círo kunnen proeven. De wijn, gemaakt van de greco
bianco druif, wordt in roestvrijstalen tanks en vervolgens
enkele maanden in de fles gerijpt.
“De greco bianco-druif, oorspronkelijk afkomstig uit
Griekenland, geeft heerlijk geurige wijnen met impressies van
tropisch fruit, lentebloesem en peer. In de smaak is deze wijn
heerlijk sappig met zachte zuren. De ‘Cirò Bianco’ is een
aperitiefwijn bij uitstek, die smeekt om gedronken te worden
als de eerste zonnestralen van de lente door gaan breken.”

– Bert van Eyck

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

Onze algemene leveringsvoorwaarden en privacybeleid zijn opvraagbaar op verzoek.

