ARTIKELFICHE
Naam

Regina di Cuori Albana di Romagna

Jaartal

2010

Producent

Gallegati

Wijnstijl

medium-vol, krachtig, zoet, een echte fruitbom

Appellatie

DOCG Romagna Albana

Druivensoorten

100% albana

Omschrijving

Het wijndomein Gallegati is de weerspiegeling van pure passie van de broers
Antonio en Cesare Gallegati, beiden gediplomeerd in de
landbouwwetenschappen. In de jaren negentig namen ze het wijnlandgoed van
hun vader over om er een domein met kwaliteitswijnen van te maken. Het
domein werd in de bekende wijngids ‘Gambero Rosso’ van 2010 vernoemd als
'Cantina Emergente' (up-and-coming winery). Dit domein van ongeveer 20
hectare groot bevindt zich in de provincie Ravenna, in het hart van
Emilia-Romagna, en bestaat uit twee delen. Het eerste domein richt zich op de
fruitteelt. Het tweede, in de heuvels van Brisighella, legt zich toe op de olijfteelt
en op de wijnbouw.
De topwijn van het huis is de ‘Corallo Nero’, een pure sangiovese onder de
vlag van de DOC Romagna Sangiovese Superiore Riserva. Deze wijn werd in
de ‘Gambero Rosso’ meermaals met de hoogste onderscheiding bekroond.
Daarnaast maken de broers nog een Bordeauxblend (‘Corallo Blu’), een witte
chardonnay-pignolettoblend en ten slotte ook een schitterende zoete Romagna
Albana.
De amberkleurige Regina di Cuore ruikt fantastisch naar gedroogde abrikoosjes,
pruimen en honing. Ook de smaak bulkt van het gedroogde gele fruit dat echter
nooit vermoeit doordat er voldoende zuren in deze zoete wijn aanwezig zijn.
Absoluut te ontdekken als onbekend alternatief voor de bekendere Vin
Santowijnen!

Serveren bij

zachte nagerechten, gebak, wijn om van te genieten na de maaltijd

Oorsprong

Podere Monte di Sotto - Brisighella, op circa 15 km van de stad Faenza.

Vinificatie

De streng geselecteerde druifjes worden eerst natuurlijk gedroogd zodat ze
water verliezen. Dan worden de druiven zacht geperst en start de alcoholische
gisting van het druivensap in Franse eiken barriques.

Opvoeding

Na de alcoholische gisting rijpt de wijn 14 maanden in Franse eiken barriques.

Analytisch

13 % alc. vol.
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