Poderi Boscarelli IGP Toscana Rosso
"Rosso de Ferrari"
De wortels van de adellijke familie De Ferrari liggen in Genua (‘Genova’), de
noordelijke havenstad in Liguria aan de Tyrreense zee. In 1962 kocht Ippolito de
Ferrari het domein Poderi Boscarelli, een boerderij in de subzone Cervognano. Het
avontuurlijk project ging van start met de investering in een eerste aanplant van
wijngaarden. Het was uiteindelijk Paola De Ferrari zelf, die in 1967 na de vroege
dood van haar vader, de eerste flessen wijn bottelde.
Vanaf het begin werd er gekozen voor een kleine, maar weldoordachte productie
die het volle potentieel van dit deelgebied naar boven wist te brengen. Bijgevolg
werd er veel geïnvesteerd in wijngaarden en kelders, maar ook in onderzoek om
het typische karakter van elke wijngaard in kaart te brengen; iets wat tot op
vandaag nog steeds wordt gedaan.
In 1988 nam Paula’s oudste zoon Luca de teugels over, zich vooral toeleggend op
de kelders en het effectieve wijn maken en dit in samenspraak met Maurizio
Castelli. Luca’s jongere broer Nicolò, een agronoom van opleiding , deed even later
de overstap en settelde zich op het domein. Hij bekommert zich om de wijngaarden
en de dagdagelijkse opvolging, terwijl Paola en Luca tijdens de week nog steeds in
Genua vertoeven. Thans heeft Boscarelli een wereldwijde reputatie opgebouwd en
staat het domein garant voor topwijn met grote elegantie en bewaarmogelijkheden.
De paar procenten Merlot naast de uitsluitend inheemse variëteiten zorgen voor
wat extra ronding zonder de typiciteit van de Sangiovese te overheersen. Hierdoor
is de wijn in zijn jonge jaren reeds bijzonder toegankelijk. Een schitterend glas wijn
voor zijn prijs!
Appellatie: Toscana IGP
Regio: Toscana
Druivenrassen: Prugnolo Gentile (Sangiovese) 80% & Mammolo, Canaiolo Nero,
Colorino & Merlot 20%
Inhoud: 75cl
Wijnstijl: sappig - fruitig
Aroma: Zoete rode kersen, rozen, mentol en kruiden.
Smaak: Elegant, fris en sappig van smaakstructuur met een evenwichtige en
elegante afdronk.
Serveren bij: Pastaschotels of vleesgerechten.

