ARTIKELFICHE
Naam

Grappa di Recioto

Producent

Allegrini

Druivensoorten

corvina

Omschrijving

Al vijf eeuwen lang is de familie Allegrini gevestigd in Fumane, in het hart van de
Valpolicellaregio. Het familiedomein werd vanaf het midden van de 20ste eeuw
geleidelijk aan opgebouwd door Giovanni Allegrini, die in 1983 overleed. Op het
fundament dat door hem gegoten was, hebben zijn zonen Walter en Franco en
zijn dochter Marilisa een domein van wereldklasse gebouwd.
De elegantie die de wijnen vandaag hebben, is het werk van de op zijn beurt
veel te vroeg gestorven oudste broer Walter. Hij was de man in de wijngaard,
die de structuur heeft uitgewerkt waarbinnen broer Franco en zus Marilisa zich
nu nog steeds kunnen uitleven.
Franco is verantwoordelijk voor de talrijke innovaties op het vlak van vinificatie
die de wijnen naar het hoogste niveau hebben getild, terwijl Marilisa de
commerciële kant voor haar rekening neemt.
Het domein telt tegenwoordig iets meer dan 100 hectare wijngaarden waarmee
een witte en zeven rode wijnen worden gemaakt. Gaande van de verfrissende
witte Soave tot de rode topwijnen La Poja en de Amarone op basis van
ingedroogde druiven blinkt de portfolio uit in pure wijnen vol klasse. Corvina,
corvinone, oseleta, rondinella en sangiovese: de familie Allegrini verwerkt al
deze (en nog andere) druivenvariëteiten in prachtige wijnen.
Deze fruitige grappa heeft geen houtlagering gehad en is daardoor bijzonder fris
en fruitig. Als basis dienen de uitgeperste schilletjes waarmee de zoete Recioto
della Valpolicella-wijn is gemaakt geweest.

Oorsprong

De voor het distillaat gebruikte druiven komen uit Fumane, dus uit de heuvels in
de Valpolicellaregio, op een hoogte tussen 180-280m met zuidoostelijke ligging.
De bodem bevat hier vooral krijt.

Analytisch

43 % alc. vol.
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