ARTIKELFICHE
Naam

Curtefranca Bianco Leant

Jaartal

2018

Producent

Ronco Calino

Wijnstijl

medium-vol, medium-intens, droog, lekker fruitig, redelijk kruidig, uiterst discrete
houttoets, vrij mineraal, mooi geïntegreerde zuren

Appellatie

DOP Curtefranca

Druivensoorten

100% chardonnay

Omschrijving

Toen Paolo Radici, een industrieel uit Bergamo, in 1996 een buitenverblijf zocht,
vermoedde hij nog niet dat dit het begin zou betekenen van een succesvol
wijnavontuur. In Erbusco, middenin de Franciacorta-appellatie, vond hij zijn
droomlocatie. Inmiddels is zijn avontuur uitgegroeid tot een succesverhaal met
tien hectare wijngaarden, een talentrijk team en een output van circa 80.000
flessen per jaar.
Enerzijds worden er vijf Franciacorta-schuimwijnen gemaakt, waarvan er drie 24
maanden sur lie rijpen (de Brut, de chardonnaycuvée ‘Satèn’ en de ‘Rosé’),
de Nature 30 maanden en de Millesimato maar liefst 36 maanden. Daarnaast
worden er ook drie stille wijnen gemaakt: de zeldzame pinot noir ‘L’Arturo’ (als
IGT gecommercialiseerd) en twee Curtefranca’s: ‘Ponènt’, een blend van
cabernet franc, cabernet sauvignon en merlot en ten slotte de ‘Léant’, een
fruitige chardonnay.
De Terre di Franciacorta Bianco heeft een lichtgele kleur met groene schittering.
Het boeket is fruitig en bloemig. Mooie balans, goede lengte en mooie zuren.
Frisse afdronk.

Serveren bij

schaal- en schelpdieren, gebakken, gegrilde of gefrituurde vis, koud buffet van
vis + salades, vegetarische schotels, deegwaren of risotto op basis van
groenten of vis of roomsaus, gevogelte zonder saus, wit vlees zonder saus

Oorsprong

De wijngaarden liggen in Cazzago San Martino in Lombardije, en hebben een
oostelijke tot zuidoostelijke oriëntering.

Opbrengst

40hl/hec

Druiventeelt

Biologisch

Oogst

Begin september

Vinificatie

soft pressing with short maceration, fermentation and maturation in stainless
steel tanks

Analytisch

Alc.:13,00 % Vol

Productie

2.700 flessen 0,75

Bewaarpotentieel

Tot eind 2023
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