ITALIË - TOSCANE

Nunzi Conti
2013 Chianti Classico
Gran Selezione "Vigna Elisa"

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Diep robijnrode kleur. Aroma's van zeer rijp fruit ondersteund door
bloemen, genuanceerd met munt, kruidigheid en zoete tabak. Perfecte
balans en structuur in de mond. AWARDS: Zilver (91 punten) op de
Decanter Asia Wine Awards.
Klimaat:
De wijngaarden en bossen van olijfbomen garanderen een perfecte zon en rijping
van de druiven. De oogst kent warme dagen en koele nachten.

Ondergrond:
Een mix van kalksteen en mergel geeft de wijn finesse.

Vinificatie:
Hoogte: 310m / Wijnstokken per hectare: 5.714 / Rassen: Sangiovese 100% Oogst:
midden - eind oktober / Gisting: in roestvrij stalen vaten bij een gecontroleerde
temperatuur met behulp van inheemse gisten / Maceratie: 15 - 20 dagen / Rijping:
100% in houten vaten gedurende ten minste 18 maanden gevolgd door minimaal
15 maanden rijping in de fles

NUNZI CONTI
Grondlegger Gualtiero Nunzi liet de Wijnmakerij over aan zijn oudste zoon,
Antonio, die de familietraditie verder zette met dezelfde toewijding als van zijn
vader. Antonio geloofde sterk in de kracht van het terroir voor de wijnbouw en
was één van de oprichters van het Consorzio del Vino Chianti Classico Gallo Nero.
Gualtiero Armando nam het roer over van zijn broer en werd één van de
belangrijkste figuren in de geschiedenis van zowel de familie, de wijnmakerij als
de lokale wijnindustrie. Hij werd vice-voorzitter van het Consorzio Vino Chianti
Classico en was president tussen 1994 en 1997. Gualtiero Armando plantte nieuwe
wijngaarden, kocht meer land en bouwde een winstgevende en efficiënte
wijnmakerij met het grootste respect voor de schoonheid en de aard van de
buitengewone landschap en de heuvels van Chianti. Vandaag de dag wordt het
Nunzi Conti familielandgoed gerund door zijn zoon Maurizio en diens kinderen
Antonio en Isabella. Zij worden bijgestaan door wijnmaker Giampaolo Chiettini.
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