
 

 

Fiche Technique 

 

 

 

Wijn     Bolgheri Vermentino 

Producent   Grattamacco 

Website https://www.collemassariwines.it/ 

Herkomst Bolgheri, Italie  

Classificatie    DOC Bolgheri 

Bodem     Slib en rode zandgrond in de wijngaard van Alberello. 

Kalkachtige flysch aan de westelijke kant van de 

wijngaarden. Zandige kalkachtige flysch aan de 

oostelijke kant van de wijngaarden. 

 

Druivenras    100% Vermentino 

 

Vinificatie  Een wijn geproduceerd uit een wijngaard op 100 meter 

hoogte, waar de bodem wordt gekenmerkt door kalk en 

mergel gemengd met klei. Het gematigde mediterrane 

klimaat en de frequente zeebriesjes helpen de 

biologische teelt van de wijngaard. De gemiddelde 

leeftijd van de wijnstokken is 20 jaar. De fermentatie 

wordt voor 50 % RVS en 50 % in gebruikte Franse eiken 

barrique, waar de wijn 8 maanden rijpt met frequente 

batonnage. De wijn geniet enkele maanden fles rijping 

voordat deze aan de makrt wordt losgelaten. 

 

Serveertemperatuur   10-12 °C 

 

Smaakomschrijving  Een rijke en elegante witte wijn met een romige textuur, 

maar ook fris en sappig. Hints van rozemarijn, hars, 

zeezout, evenals limoen en roze grapefruit. Een 

smakelijke witte wijn met een onderscheidend 

vermogen dat moet worden genoten met lekker eten. 

Grattamacco was het eerste Estate in het gebied dat 

het ongelooflijke potentieel van Vermentino begreep en 

tot de dag van vandaag erg populair is geworden in het 

hele kustgebied. 

 

Biologisch Organisch 

  

Informatie Producent  Grattamacco, opgericht in 1977, is gesitueerd tussen de 

heuvels van Castagnetto Carducci en Bolgheri. Deze 

regio is gekend om grootse wijnen voort te brengen. De 

25 ha. worden geheel organisch verbouwd en bevatten 

de druiven Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en 

voor dit gebied als uitzonderlijk, Sangiovese. En 

daarnaast een andere bijzonderheid is de witte Bolgheri 

gemaakt van de druivensoort Vermentino. Deze 

waanzinnig lekkere wijnen van 

Grattamacco, die zich best kunnen meten aan hun 

prestigieuse buren als Sassicaia, Ornellaia & Masseto, 

blijven betaalbaar.Een aanwinst voor iedere 

wijnliefhebber die Bolgheri een warm hart toedraagt. 
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