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 ROSSO
LIBRANDI ‘CIRÒ ROSSO’ 2017
LAND:

ITALIË

APPELLATIE:

CIRÒ ROSSO CLASSICO D.O.C.

STREEK:

CALABRIË

WIJNSOORT:

RODE WIJN

HERKOMST:

CALABRIË

DRUIVENRAS:

GAGLIOPPO

In de Europese wijnbouwgeschiedenis is Pinta Alice, vlakbij de
wijngaarden van Librandi, een belangrijk gebied. De eerste
Griekse kolonisten troffen hier al uitgestrekte wijngaarden
aan en noemden het nieuw ontdekte land dan ook ‘Oenotria’.
Vanuit hier werd de wijnbouw in Europa verder verspreid. De
Cirò Rosso is net als de rosé gemaakt van een druivenras met
de vrolijke naam gaglioppo. Ook dit druivenras is zeer
waarschijnlijk van Griekse komaf. Dankzij zijn dikke schil is de
druif goed bestand tegen het warme Calabrese klimaat. De
hitte wordt enigszins getemperd door de ligging tegen het
Silagebergte. Deze unieke plek zorgt voor de nodige afkoeling
van de wijngaarden als de zon ondergaat.
“Het Druivenras gaglioppo geeft in de regel tanninerijke,
krachtige wijnen. Librandi plukt de gaglioppo niet te rijp, met
als resultaat een elegant geurige, licht gekruide lentewijn.
Deze Cirò Rosso is verademend origineel en heerlijk bij pizza
of vleesgerechten van de barbecue.”

– Tim Monten

SERVEER TEMPERATUUR: 16-18 ̊C
OP DRONK: VAN NU T/M 2020

Onze algemene leveringsvoorwaarden en privacybeleid zijn opvraagbaar op verzoek.

