
 

 

Fiche Technique 

 

Wijn Masseto 

Producent  Masseto 

Website https://www.masseto.com/ 

Herkomst Bolgheri, Italië  

Classificatie DOC Bolgheri 

Druivenras    100% Merlot 

Bodem  Blauwe klei 

 

Vinificatie  Voor de vinificatie werden zeven verschillende percelen 

gebruikt. De trossen, met de hand geoogst in kratten 

van 15 kg, werden geëvalueerd en met de hand 

geselecteerd op een dubbele sorteertafel voor en na 

destemming en vervolgens onderworpen aan een 

zachte persing. Elk perceel van de wijngaard werd apart 

gevinifiseerd. De gisting vindt in zowel staal als houten 

tanks plaats. Fermentatie werd gevolgd door 15-20 

dagen maceratie bij een temperatuur tussen 25 en 30° 

C. Vervolgens ondergaat de wijn de malolactische 

fermentatie in 100% nieuwe eiken barrique vaten, terwijl 

de verschillende partijen gescheiden blijven voor de 

eerste 12 maanden van rijping. Hierna wordt de wijn 

opnieuw gemengd en overgepompt in vaten voor nog 

eens 12 maanden. Het verouderingsproces wordt 

vervolgens nog 12 maanden in fles voortgezet voordat 

het op de markt werd gebracht. 

 

Serveer temperatuur  14-16 °C  

 

Smaakomschrijving  De wijn toont een bijzonder intense en jonge kleur, 

gevolgd door een neus waarin rijp en intens donker fruit 

zich vermengt met subtiele tonen van cacao en 

specerijen. In de mond ontwikkelt het een rijk en dicht 

frame van rijpe en strelende tannines in evenwicht 

gebracht door weelderige en levendige vruchten en 

een levendige zuurgraad die de lange afdronk schoon 

en levendig houdt. 

Biologisch  - 

 

Beschikbare jaargangen  2014 -2015 -2016  

Beoordeling Robert Parker  94 -100 -100  

 
Informatie producent Masseto is een wijn van uitzonderlijke klasse, uniek voor het 

gebied als monocépage Merlot. De wijngaarden zijn gelegen 
op 120 meter hoogte in de heuvels bij Bolgheri aan de kust 
van Toscane en profiteren van een perfecte ligging, vlak aan 
zee. De terroir wordt gekenmerkt door de blauwe klei en een 
onderlaag van kalk. De ultra verzorgde wijn heeft maar een 
productie van =/- 35.000 flessen. Masseto is uitermate 
zeldzaam en wereldwijd zeer begeerd.  
 

https://www.masseto.com/

