
Inama 2018
Vulcaia Fumé Sauvignon Bl.
Veneto IGT

Conclusie
De term 'hartverwarmend' schiet bij rode wijnen eerder te binnen, dan bij wit, 
maar is hier zeker van toepassing.

Land
Italië

Bodem
Vulkanische grond, in het Soave Classico-gebied.

Vinificatie
Na de handmatige oogst volgt vergisting in nieuwe houten barriques (30% in 
fors getoaste vaten) en 70% in eerder gebruikte barriques.

Druiven
100% Sauvignon Blanc

Kleur
Krachtige grijs-gele kleur. De invloed van het hout is bespeurbaar in de kleur.

Neus
Dit is Sauvignon Blanc uit de hors-categorie. Duidelijke hout- en roostertonen, 
maar de kwintessens van de druif blijven hier fier overeind. De zinderende 
frisheid van de druif wordt wat gemaskeerd door het hout, maar de combinatie 
"barriques+SB" komt hier wonderlijk goed uit de voeten. Toast, gelei van 
granny Smith appels, kruisbes, geroosterde noten. Ook de bodem (vulkanisch) 
is bespeurbaar.

Smaak
In eerste instantie wat voorzichtige aanzet, maar wanneer de wijn zich eenmaal 
in de mond bevindt, dan lijkt deze rap te 'ontwaken'. Indrukwekkende 
smaakkracht, maar ook hier met knap behoud van de eigenschappen van de 
druif. De invloed van het hout is fors, maar de wijn kan het uitstekend hebben. 
Voorbeeldige balans. Alcoholpercentage is bepaald niet gering te noemen 
(15%), maar storend is het allerminst. De term 'hartverwarmend' schiet bij rode 
wijnen eerder te binnen, dan bij wit, maar is hier zeker van toepassing. De 
grootsheid van de wijn, wordt nog maar eens bevestigd in de finale; wat een 
lengte!

Inhoud/Alcohol
0,75 L / 12,5%

Culinair
Meditatie-wijn met spectaculaire culinaire mogelijkheden al zal het tegenspel 
krachtig moeten zijn: kreeft, sappige, veerkrachtige inktvis van de grill, rillettes 
van gerookte makreel, nieuwe haring, stokvis en orgaanvlees (niertjes en lever). 
Gerijpte geitenkazen.

Bruik-/Houdbaar
2020 / 0

Beoordelingen
Robert Parker: Nee
La Revue du Vin de France:Nee
Gambero Rosso: Nee
Wine Spector: Nee
Jancis Robinson: Nee


