
summa 
 
 
DOMEIN  azienda agricola gorgo 
, 

NAAM   summa 
 

STREEK   veneto (sommacampagna – Verona) 
 

CLASSIFICATIE  custoza superiore d.o.c. 
 

DRUIF   40% Garganega, 30% Bianca Fernanda (cortese) & aangevuld met 
   Trebbiano en Trebbianello, met 5% Riesling 
 

JAAR   2015 
 

ALCOHOL  13% 
 

REFERENTIE  47003 
   Gorgo custoza superiore summa doc 2015 
 

 
WIJNGAARD   
de wijngaarden bevinden zich in Sommacampagna (Verona), in de Veneto 
regio. De ondergrond, gevormd in de Ijstijd, bestaat uit lichte en zachte 
steenpuin. “Summa” betekent “het hoogste deel”, maar ook “collectie” of 
“sythese”. Niet alleen is dit de hoogst gelegen wijngaard van het domein, de 
naam staat ook voor de samenvatting van een jarenlange ervaring in de 
bewerking van het land, de expressie van de druiven en de minerale kracht die 
de ondergrond aan de wijn geeft.   
 
VINIFICATIE   
De oogst van de druiven is zeer laat. Er wordt gewacht op een optimale 
polyfenolische rijpheid van de druiven om een zo hoog mogelijk concentratie te 
hebben. Meestal vindt de oogst plaats rond de tweede week van oktober. Enkel 
Trebbianello zal iets vroeger worden geplukt. De druiven worden met de hand 
geselecteerd en er worden enkel de beste druiven geplukt.  
De verschillende druivensoorten worden samen gevinifieerd om het volle 
karakter van de streek te bewaren. Na de vinificatie blijft de wijn tot mei van het 
jaar daarop in inox cuves op zijn bezinkel rusten om de wijn af te ronden. Er is 
geen houtlagering, enkel lange rijping op roestvrij staal en fles. 
 
WIJNSTIJL 
Expressieve en complexe wijn met een zeer volle smaak die perfect in balans is. 
 
DEGUSTATIE 
De intense, gele kleur verraadt bij het inschenken van de wijn al meteen zijn 
complexiteit. De geur is expressief en complex en mediterraan getint. We vinden 
vooral oranjebloesem en jasmijn, bijgestaan door rijpe vruchten als perzik en 
peer, verse rozen en een toetsje vanille. De smaak is uitgesproken en complex, 
gebalanceerd, rijp en met een lange, minerale afdronk. 
 
SERVEREN 
Om zijn complexiteit en smaak te volle te kunnen genieten, wordt de wijn bij 
voorkeur niet te koud geserveerd. De wijn gaat perfect bij complexe 
pastagerechten of smaakvolle stoverijen. Het is een prima partner om te gans de 
maaltijd van te genieten. Ook na de maaltijd, bij halfrijpe kazen is hij zeer lekker! 


