
 

LesVerresBavards 

Regio Sicilië  

Gemeente Alcamo (westkant van het eiland). 

Land Italië 

Druiven Pericone 

Stokken Aangeplant in 2004 

Bodem Graniet, zand (sterk gefossieliseerd),  
minder vulkanisch dan klassiek op het eiland.  

Alcohol % 14.50 % 

Vinificatie 12 maand Tonneau (niet getoast)  
Cryomasseratie van 24 uur. 
Fermentatie van 15 dagen aan 15°C. 

Acciditeit g/L 6.4 - pH 3.35 

Restsuiker g/L 1.14 

Inhoud 75cl 

Viticulture Bio 
T 052 42 84 42  

info@lesverresbavards.be 

• Een uitvergroting van de Perricone-druif.  

• Krachtig en romig.  

• Gevaarlijk, gladde concentratie. 

Degustatief Een 100% Perricone is zeldzaam, maar wanneer het uit de handen 
komt van Vito Lauria bevinden we ons in een bad van sappige, 
diep geconcentreerde rode wijn met een gigantisch hoog cacao-
gehalte en boordevol zoet fruit.  Nog boeiender wordt het wan-
neer deze cocktail gedragen wordt door frisse zuren! 
Topklasse en zeldzaamheid. 

Perricone Perricone is een haast uitgestorven variëteit op het eiland Sicilië 
met nauw verwante eigenschappeen aan Barbera.   
Gezien de stevige tanninestructuur komt deze druif zelden voor 
als monocepage. 

Vinificatie Vito Lauria is meester in de toepassing van een Cryo-masseratie. 
Druiven worden onder zeer koude temperatuur in contact gehou-
den met de pel wat de tanninestructuur versterkt.  Wordt daarbo-
venop rekening gehouden met de rijpheid van de pit (moet vol-
doende rijp zijn) dan krijgen we in de latere wijn ronde, soepele 
olieachtige tannine. 
 

Vito Lauria Vito Lauria slaat een pagina om in de geschiedenis van de heden-
daagse Siciliaanse wijnbouw.  Hij waagt zich aan een titanenwerk 
binnen de viticultuur.  Heel nauwlettend werkt hij aan de kwaliteit 
van humus in de wijngaard.  Het resultaat zijn elegante wijnen 
met opvallend mooi fruit en fraîcheur, wijnen waarbij tannine een 
bijrol krijgt.   
 

Na zijn studies in Friuli (2004) werkte Vito bij diverse bejubelde 
Italiaanse wijnhuizen, stopte zijn ervaringen in een tas en bracht 
die mee naar dat anders denkende Italië dat Sicilië heet.  Sinds 
2014 brengt hij letterlijk een nieuwe wijncultuur op dit eiland. 
 

VINO LAURIA I Sycilië I Alcamo 
QuarantaSarme 2018  

IGP TERRE SICILIANE  

Prijs per fles 16.24 € 

Prijs /fles/karton 14,76 € 
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