
Francesco Tornatore Etna Rosso 
MAGNUM 2017
RED WINE - LIGHT | DELICATE | SPICY 

LAVAROOD ETNAFRUIT

De kleur van de wijn heeft iets weg van lavarood. Ze is levendig en robijnrood 
met een hint van paars. Het vulkanische fruit van de hoge noordelijke flanken 
van de Etna brengt aroma’s van kersen en ander klein rood fruit. Dat krokante 
fruit zet zich voort in de mond met bosaardbeien en zwarte frambozen. 
Precies fruit, gebalanceerde tannines en fraîcheur geven deze wijn heel wat 
drinkplezier mee.

“The grapes are harvested by hand 
in small crates and quickly manually 

selected on a conveyor belt. We don’t 
crush them completely and macerate 
them for 12 days at a temperature of 
22/25 °C. It gives a taste of typical 
balanced tannins and a surprising 
fullness, flavor and persistence.”

Manuele oogst en dubbele triage op de 
Noordelijke hellingen van de Etna. Francesco 
ontsteelt en kneust de twee Nerello’s waarna ze 
in betonnen kuipen worden gefermenteerd op 
lage temperatuur om fraîcheur te behouden. 6 
maanden in oude eiken vaten.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrilde vis, varkensbereidingen en 
pasta’s

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Vulkanisch

700m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (14%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Op het domein worden echte 
‘vulkaanwijnen’ gemaakt

 • Een bruisend feest op de Etna? Dat kan bij 
Azienda Francesco Tornatore

 • Carricante en Nerrelo Mascalese is het 
koningspaar van dit domein

VINETIQ SELECTION

Vinetiq ontdekte op dit domein wijn van 
autochtone Siciliaanse druivenrassen, die 
uitblinkt in prijs-kwaliteit. Vulkanische wijnen, 
dus met mineraal en rokerig karakter, maar 
zo lekker en typisch dat het aboluut de 
moeite waard is om ze hierheen te brengen.

DE POWER VAN DE VULKAAN

Akkoord, Francesco Tornatore is een zakenman 
die eerst carrière maakte in telecommunicatie. 
Maar hij heeft wél passie voor wijn. Toen hij het 
wijndomein in Castiglione di Sicilia opstartte, 
besloot hij dat alleen de allerhoogste kwaliteit 
voldoende was. En dat in wat toch een droge, 
stoffige en stenige omgeving is, die bovendien 
veel te lijden heeft onder de klimaatverande-
ring. Van ambitie gesproken!

“Iedereen die hier werkt, doet 
dat uit liefde en wil alleen maar 

het beste resultaat. Je moet onze 
wijn niet per se lekker vinden, 
zolang je maar overtuigd bent 

van onze passie.”

Francesco Tornatore
ITALIË | SICILIË | ETNA


