
SPECS ‘N’ INFO

  
AMARONE DELLA VALPOLICELLA    
‘IL FONDATORE’ 

HERKOMST - PRODUCENT

Cantine Giacomo Montresor is een echte familieaangelegenheid. De van oorsprong Franse 

familie Montresor heeft het bedrijf in de tweede helft van de 19e eeuw gevestigd in Verona. 

Vandaag de dag wordt het geleid door de twee achterkleinkinderen van de oprichter en bezit 

het 140 hectare wijngaarden in Veneto. De wijngaarden zijn gelegen in het historische gedeelte 

van de DOC Valpolicella. Daarnaast is de Montresor Group opgericht, die nog eens 4.500  

hectare bezit in de meest vooraanstaande wijnregio’s in Italië. Daardoor kan Montresor  

compleet gamma aan Italiaanse wijnen bieden. De focus van het bedrijf ligt op terroir en lokale  

druivensoorten.Kenmerken van alle Montresor wijnen zijn de uitstekende prijs/kwaliteit  

verhouding, de brede inzetbaarheid voor wijn/spijs combinaties en de betaalbare prijzen. 

PERS ‘N’ PRIJZEN

Winery of the Year - Grand Prix del Vino Italiano 2010

Zilveren medaille bij het “Mundus Vini” International Wine Competition 2009 (Germany)

Producent   Cantine Giacomo Montresor

Land, regio Italie, Veneto, Valpolicella

Classificatie DOC Amarone della Valpolicella 

Soort wijn Rood, krachtig en vol

Druivenrassen  50% Mollinara, 35% Rondinella, 

   15% Corvina Veronese

PROEFNOTITIE

Krachtige wijn met frambozen, viooltjes en wat munt in de geur. Complexe, volle smaak met onder 

andere tonen van rozijnen. Hier moet je de tijd voor nemen en met aandacht van genieten.

DE DRUIF EN DE VINIFICATIE

De wijngaarden zijn gelegen in het hart van het Valpolicella gebied. De oogst is handmatig rond eind 

oktober. De druiven worden tot februari (in)gedroogd. Daarna volgt een zeer langzame vergisting  van 

4 maanden in RVS tanks tot alle suikers zijn vergist. De wijn rijpt gedurende drie jaar op gebruikte  

vaten van eikenhout. Na botteling volgt nog zes maanden flesrijping.

BEWAREN ‘N’ DRINKEN

•  Bewaren op een koele, constante temperatuur op een donkere plek.

•  Deze wijn is zeker 15 jaar houdbaar.

•  Serveren op 18-20° C in een Syrah glas.

•   De wijn dient gedecanteerd te worden. (zeker de oudere amarones). Ook is het raadzaam te karafe-

ren (beluchten) zodat de wijn zich opent (vooral jonge amarones).

WINES ‘N’ BITES

Ideale begeleider van rood vlees, bij pittige kazen zoals Parmesan. Tip: maak een grote pan ossobuco 

en trek deze Amarone open. Wacht vervolgens een dag (als je dat lukt) en doe je dan pas tegoed aan 

deze heerlijke combinatie.

Jaartal    2008

Alcohol  15%  

Restsuiker  gr/lt.  

Zuren   gr/lt. 


