ITALIË - PIËMONT

Musso Valter
2018 Barbera d'Alba Doc
- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Deze wijn is één van de referenties op gebied van Barbera in Piëmonte.
Intens granaatrode kleur met robijnrode schakering. Fruitige neus met
veel rood fruit, noties van opgelegde krieken, een vleugje kruiden en
kaneel. Weelderige en mooi uitgebalanceerde smaak waarbij fruit,
alcohol en structuur een mooi geheel vormen en zelfs een garantie
bieden voor enige veroudering. Topwijn!
Klimaat:
Het klimaat van Barbaresco is geclassificeerd als warm en gematigd met
regelmatig en soms veel neerslag. Zelfs in de droogste maanden valt er geregeld
regen. Zowel de bergen als de Middellandse zee drukken hun stempel op de
streek.

Ondergrond:
Zuid-Westelijk georiënteerde wijngaard op 240-270m hoogte. Eén van de oudere
wijngaarden van Musso die zich in de Rio Sordo situeert. Witte bodems met veel
kalksteen en hier en daar lagen klei die de bodem verstevigen.

Vinificatie:
Druiven worden zorgvuldig met de hand geplukt en daarna voorzichtig geperst.
De fermentatie gebeurt in grote inox kuipen onder gecontroleerde lage
temperatuur. Na botteling rust de wijn nog enkele maanden in de fles.

MUSSO VALTER
Met Musso breidt ons assortiment met de absolute top van Barbaresco uit. De
historische wijngaarden sluiten dan ook aan op die van hun wereldberoemde
buurman Gaja. In 2014 werd hun Barbaresco 'Pora' zelfs verkozen tot beste
Barbaresco van het jaar . Nog boven die van Gaja! Het domein werd opgericht in
1929, het jaar van de grote depressie in Italië. Een makkelijke start konden we het
dus absoluut niet noemen! Maar dat kon niet beletten dat traag maar gestaag
naar de absolute top van de streek werd gewerkt. En dit eerst met 2 piepkleine
wijngaardjes in Cavanna en Ronchi, waaraan later enkele van de meest ronkende
namen van Barbaresco werden toegevoegd. Op de dag van vandaag runnen vader
Valter en Zoon Emanuele Musso het domein. Ondanks de enorme status doen ze
dat met een bewonderenswaardige bescheidenheid die hun al even
indrukwekkende gedrevenheid minstens evenaart. De wijngaarden van Musso
situeren zich heden in 4 van de grootste locaties van Barbaresco: Pora, Rio Sordo,
Ronchi and Cavanna. Elke wijn en druif wordt met de grootst mogelijke zorg
behandeld en is iedere keer weer een onvergetelijke ervaring voor iedereen die
het edele druivennat diep in zijn hart met zich meedraagt. Met veel trots en
respect willen we dit iconische wijndomein dan ook graag aan onze wijnminnende
klanten voorstellen en aanbevelen.
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