
Francesco Tornatore Etna Bianco 2019
WHITE WINE - WILD | CRISP | PEACHY 

ETNA’S MINERALE GLIMLACH

Deze karakterwijn van op de vulkanische flanken van de Etna heeft een licht 
strogele kleur met aroma’s van pompelmoes, perzik en verse kruiden. In de 
mond toont deze Carricante zijn ware gelaat: expressief en dens gevolgd 
door een lange, aantrekkelijke, korrelige afdronk. Dat allemaal ondersteund 
door de nodige fraîcheur en mineraliteit. Ronkende, elegante Etna Bianco 
met veel textuur.

“A ‘handmade’ wine, the grapes are 
harvested by hand in small crates 

and quickly manually selected on a 
conveyor belt. The wine shows its true 
identity on the palate with a pleasant 

flavor and freshness complemented by 
an extraordinary minerality. “

Manuele oogst en dubbele selectie. Eerst ontritst 
en gekneusd, daarna persing in een vertikale 
pers en fermentatie op lage temperatuur. 
Fermentatie en opvoeding gebeuren in neutrale 
tanks om het primaire fruit van de Carricante te 
behouden.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Ceviche, fijne salades, zeevruchten

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2024

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Carricante

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Vulkanisch

650m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

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


