LIKURIA WHITE BLEND '17

De Likuria wijnen zijn een nieuwe stap in de evolutie van de Lefkadia vallei wijnen. Fruitiger, verfrissend
en minder eik... In de blends en de monocépages wordt er getracht om het beste karakter van de druiven
weer te geven en daar slaagt Likuria voor 200% in.
De etiketten zijn geïnspireerd op de Russische avant-garde beweging die een nieuw gezicht gaf aan
Rusland aan het begin van de 20ste eeuw. Een nieuwe periode in het wijn maken is aangebroken voor
Rusland. Russische wijnmakers verbazen wijncritici en wijnliefhebbers over de ganse wereld met de
kwaliteit van hun wijnen.
Ieder label is de vertaling van een emotie vertaald in kleurvlakken. Het beschrijft de smaak van de
monocépages, het geeft de karakteristieken van iedere wijn weer. Bij de blends zien we een samenstelling
van kleurvlakken met variabele lengtes die het percentage van elke variëteit in de blend voorstellen.
Verrassend, stijlvol... pure elegantie in het glas!

KARAKTER
Druivensoort
Land
Regio
Inhoud fles
Bewaar pot.
Serveer temp.
Bodemsoort

chardonnay - riesling - sauvignon blanc
Rusland
Krasnodar Krai, Krymsk regio
75 cl
4-5 jaar
8-10 °C
Het terroir is zeer divers en bestaat uit klei, zanderige ondergrond,
kalkhoudende klei met schelpjes (argillo-calcair), en kalkbodem. De bodem
verandert soms over een afstand van 5 tot 10 meter.

SMAAKBESCHRIJVING
Een complexe wijn met impressies van rijpe meloen en brioche brood (door de aanwezigheid van de
chardonnay). De wijn heeft een vrij lange afdronk met gele pruimen en amandel.

VINIFICATIE
Na de oogst worden de druiven eerst bewaard bij 4 tot 8°C. De lage temperatuur zorgt ervoor dat het
fruitige karakter van deze wijn op de voorgrond komt. De wijn krijgt zijn opvoeding in inox tanks

OVER DE WIJNGAARD
De wijngaarden zijn gelegen aan de voet van het Kaukasus gebergte op een hoogte van 250m Dit zorgt
voor een afscherming van de zwarte zee en een perfect microklimaat met warme dagen en koude nachten.
Ideaal om de nodige elegantie in de wijnen te verkrijgen.

PERFECT BIJ VOLGENDE GERECHTEN
Deze wijn past zeer goed met gevogelte en met pittige gerechten.
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