
 

 

Fiche Technique 

 

 

Wijn Brunello di Montalcino 

Producent Poggio di Sotto, Brunello di Montalcino 

Website http://www.poggiodisotto.com 

Herkomst Brunello di Montalcino, Italië 

Classificatie D.O.C.G. Brunello di Montalcino 

Bodem De bodem is arm en rotsachtig, voornamelijk 

samengesteld mergel.  

Druivenras 100% Sangiovese 

 

Vinificatie De wijn wordt geproduceerd op wijngaarden op 200, 

300 en 450 meter boven zeeniveau. Het oogsten 

gebeurt met de hand, de druiven worden verzameld in 

kratten van 15 tot 20 kg in het middel van septemer. 

Vinificatie gebeurt in Eiken vaten, met spontane 

fermenetatie, met eigen gisten en lange maceraties 

waarbij de inhoud in bewegen wordt gebracht op 

meerdere momenten per dag. De wijn rijpt voor 48 

maanden in 30 hl Sloveens Eiken vaten en nog eens 8 

maanden op fles. Er wordt niet gefilterd voor het bottlen  

 

Serveertemperatuur 16 - 17°C 

Smaakomschrijving Delicaat fruitig, met tonen van kruiden en etherische. Vol 

van smaak en elegant, gestructureerde, intense 

aangename fruitige en fluweelzachte tannines. 

 

 

Informatie producent Na een jarenlange speurtocht naar de meest geschikte 

condities voor de Brunellodruif, vond de familie Palmucci 

uiteindelijk een ideaal plekje in Castelnuovo dell'Abdate. 

In het jaar 1989 werd het wijngoed Poggio di Sotto 

opgericht. Het zelfde jaar begon de aanplant van 

wijngaarden en de selectie van de meest geschikte 

klonen van Sangiovese Grosso voor dit soort bodem. Er 

wordt volledig biologisch gewerkt. Palmucci heeft in zijn 

rijpingskelder een benevelingsysteem aangebracht, 

waardoor de luchtvochtigheid in zijn kelder een 

constante waarde heeft. De Rosso di Montalcino van 

Poggio die Sotto krijgt altijd een minimale houtrijping van 

twee jaar en zou daarmee in aanmerking komen voor 

het label Brunello. Echter heeft Piero Palmucci een 

ander idee over de ware identiteit van een grote 

Brunello. Zijn Brunello krijgt vier jaar houtrijping en wordt 

pas na vijf jaar aangeboden. Dit verklaart waarom zijn 

Rosso de meeste Brunello's overtreft. Zijn Brunello di 

Montalcino is van eenzame hoogte. Vanwege de 

combinatie van kracht en elegantie wordt soms de 

vergelijking gemaakt met een grote Chambolle-

Musigny. 
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