
                                          

 

 

Wijnimport 
Divino 

 

  

  Land : Italië 

Regio : Toscane 

Vinificatie :  

natuurlijke wijnbouwer 

Druivensoorten : 

Vernaccia 

Sangiovese 

 

Cappella 
SantAndrea 
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Flavia en Francesco   

 
 

Het planten van een wijngaard is als trouwen met 
de aarde, het is een gebaar van grote hoop, dat de 
Bijbel niet toevallig als het eerste gebaar van 
Noach na de zondvloed plaatst. Het betekent een 
alliantie aangaan met een stuk land, bevestigen dat 
je daar, op die precieze plek, wilt wonen, dat je de 
tijd neemt om daar en nergens anders te wachten 
op de vruchten van je werk. 
We deden het in Cappellasantandrea. 
  
                                                                                              Flavia 
en Francesco 

50 jaar toewijding en passie. 

Cappella Sant Andrea werd geboren dankzij de 
passie  van Johannes Leoncini die, samen met zijn 
vader Renato, de boerderij kocht in de jaren 
vijftig.  Deze is ongeveer een kilometer van de 
pittoreske en middeleeuwse stadje San Gimignano 
vandaan. In de jaren negentig, besloot John samen met 
zijn dochter Antonella een nieuwe wijnmakerij te 
bouwen en de productiviteit te verhogen door de 
aankoop van land en het creëren van nieuwe 
wijngaarden.  In deze periode werden de wijnen 
gemaakt door John en oenoloog Paolo Salvi met de 
medewerking van Giulio Gambelli. Vandaag staan 
Flavia en Francesco als  vierde generatie van deze 
familie paraat als gepassioneerde wijnmakers met oog 
voor de natuur en het maken van natuurlijke wijnen. 

 
Flavia Del Seta en Francesco Galgani zijn vastbesloten 
om biologisch geteelde Vernaccia di San Gimignano te 
produceren met een minimalistische 
interventiebenadering van vinificatie. Hun boerderij is 
biologisch gecertificeerd en ze passen ook een aantal 
biodynamische praktijken toe om de biodiversiteit en 
"humus" of het leven in hun bodem te verbeteren, 
zoals bemesten met compost en het planten en zaaien 
van bodembedekkers. En elk van hun bottelingen van 
Vernaccia di San Gimignano wordt gevinifieerd met 
behulp van spontane gisting. Met andere woorden, er  

 

 

 

 

 

 

worden geen gekweekte of geselecteerde gisten 
gebruikt om fermentatie uit te lokken, aangezien 
inheemse gisten hun magie mogen doen - op een 
natuurlijke manier. De toevoeging van zwavel 
tijdens het wijnbereidingsproces en het bottelen 
wordt tot een absoluut minimum beperkt. Hun 
wijnen, gemaakt van jongere en oudere aanplant 
van Vernaccia, afhankelijk van de gewenste 
complexiteit en textuur, zijn bedoeld om de 
zuiverste uitdrukking van het druivenras en de 
appellatie te zijn. En hun labels zijn met veel 
lovende kritieken ontvangen door zowel 
wijnprofessionals als consumenten. Deze wijnen, 
bekend om hun frisheid en 
verouderingspotentieel, zijn de standaarduitingen 
van een van de beroemdste witte wijnen van 
Italië, gemaakt door mensen die met diepe passie 
en respect toegewijd zijn aan hun land en 
wijngaarden. 

Vernaccia di San Gimignano DOCG 

De druiven van onze wijngaarden worden met de 
hand geoogst en direct geperst. Na een koude 
decantatie begint de fermentatie waarna de wijn 
drie maanden op de fijne droesem blijft. 

Deze Vernaccia is een frisse wijn, met een goede 
zuurgraad en gekenmerkt door een mineraliteit 
die uitnodigt om het ene glas na het andere te 
drinken. Aangenaam bij het aperitief en 
uitstekend bij vismenu's, vegetarische 
voorgerechten en Toscaanse soepen. Het kan ook 
bij wit vlees en, waarom niet, bij pizza! 

                                                                      

                           

                              

                         


