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VINO LAURIA I Sycilië I Alcamo BIO

Vito Lauria

lGrillo GIARDINELLO IGP - Terre Siciliane 2016 6 0,75 11,91 10,83

100% Grillo

inox

12,50%

650 meter. 

l ROSE (Zio Paolo) IGP - Terre Siciliane 2016 6 0,75 11,91 10,83

100% Nero d'Avola

inox

12,50%

l FRAPPATO IGP - Terre Siciliane 2015 6 0,75 12,98 11,80

100% Frappato

inox

13%

Ook bij visgerechten opvallend apart.

Expressief, licht exotisch en citrus 

getitint. Verfijnd met een licht zilt 

accent.  Aroma van pompelmoes, 

lindebloesem, discrete fijne groene 

kruiden (salie, munt).

Tanninearm en heel leuk wat frisser 

geserveerd.  Beschikt over speel fruit, 

aardbei, framboos & zwarte kers. Biedt 

zeer veel drinkplezier.

Deze Rosé heeft zoveel verfijning!  Denk 

hierbij meer aan een zachte witte wijn, 

want daar gaat het over. Minuscule 

productie.

Vito Lauria slaat een pagina om in de geschiedenis van 
de hedendaagse Siciliaanse wijnbouw.  

Eindelijk Nero d'Avola met elegante tannine en finesse, 
of Frappato dat niet op rosé lijkt.

We hebben er 15 jaar op gewacht en plots ontdekten we een producent 
die zich aan een technisch titanenwerk waagt om vervolgens elegante, 
verfijnde Nero d'Avola te brengen.  Een groteske kwaliteit met verfijnd 
fruit en finesse.  

Na zijn studies in Friuli werkte Vito Lauria bij diverse bejubelde Italiaanse 
wijnhuizen, stopte zijn ervaringen in een tas en bracht die mee naar dat 
anders denkende Italië dat Sicilië heet.  

Een nieuwe Siciliaanse wijncultuur is geboren.  Nero d'Avola met 
"fraîcheur", waar tannine een subtiele bijrol speelt en fruit in een 
prachtige kader wordt gepresenteerd.  Ook voor witte wijn tekent Vito 
voor revolutie in de wijncultuur.   De reputatie van "te droge,  weinig 
aromatische Grillo" heeft plots een nieuw gezicht.  Deze Grillo is grotesk 
en expressief.  

Ook diverse typische minder bekende Sycilaanse variëteiten krijgen door 
Vito een nieuwe status, tot zelfs de Marsala is een verrassing van 
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VITO LAURIA I Sycilië I Alcamo BIO

lNerello Mascalese IGP - Terre Siciliane 2015 6 0,75 12,98 11,80

100% Nerello Mascalese

inox & hout

l ZIO PAOLO IGP - Terre Siciliane 2015 6 0,75 11,91 10,83

100% Nero d'Avola

inox

14%

cryo-maceratie.

Gisting: 64° F

l ALACRE IGP - Terre Siciliane 2013 6 0,75 12,98 11,80

l ALACRE IGP - Terre Siciliane MAGNUM 2012 1 1,50 26,02 26,02

95% Nero d'Avola

5% Syrah

12 mnd hout

14 %

lQuarantaSarme IGP - Terre Siciliane 2013 6 0,75 16,24 14,76

70% Nero d'Avola

30% Pericone

Barriques (niet getoast)

13,50 %

80 are

lMarsala Perpetuo Vergine 0,70 L - 40 Year Old 6 0,75 33,87 30,79

100% Grillo

Sloveense eik 50 hl.

15%

De herwaardering van de Pericone-druif.  

Een kleine wijngaard met 70 jarige 

stokken.

Dit is krachtig en tanninerijk.  Een stoere 

wijn met karakter en cacoa getinte 

tannine.

Malser dan Sherry, droger dan een 

Verdelho in Madeira.  Eens je dit 

ontdekt hebt wordt het haast een 

verslaving.  Een feest aan notenaroma's.  

Een waaier aan bittere marmelade.

 Een diepe concentratie waar een 

samenspel tussen zoet fruit, kruidigheid 

en hoogst verfijnde zuren een vrolijk 

ballet spelen.  Dit is een selectie van 

oudere wijngaarden en betere percelen.

Nobel fruit en charme. Finesse 

omkaderd door fluweel zachte tannine 

(niet gebruikelijk voor Nero d'Avola). Dit 

is heel verrassend door zijn intens fruit

Ook hiermee trekt Vito de kaart van fruit 

en Charme, schuift tannine duidelijk 

naar de achtergrond.  Dit is topklasse in 

een zeer lichte structuur. Gezien de 

fragile productiestijl beste even 

decanteren.

 2018-01 27/02/2018 Les Verres Bavards - Jozef de Troetselstraat 23 - 9200 Schoonaarde - T 052/42.84.42 - info@lesverresbavards.be


