
CANTINA OTTOVENTI – een echt familiebedrijf van circa 40ha rond de
gebieden Erice, Valderice en Trapani, in het westen van Sicilië. De
wijngaarden worden verbouwd tussen land en zee met de altijd
aanwezige hulp van de mediterrane winden. De wind en de zee
beïnvloeden dagelijks het leven en de wijnen.

Cantina Ottoventi

Familie
Antonino Sr. en Giuseppina vormen de kern van zowel hun familie als het
bedrijf. Ze zijn de vierde generatie landeigenaren en zijn nog altijd betrokken
bij het dagelijkse strategische en operationele beheer van de wijnmakerij.

Antonino Jr. is de algemeen directeur van Ottoventi. Sara is, samen met haar
familie, eigenlijk al vanaf haar geboorte betrokken bij de Ottoventi-
onderneming. Zij beheert op succesvolle wijze de communicatie, het imago
en de public relations van Ottoventi. Het strakke imago van Ottoventi met zijn
moderne en lineaire logo is het resultaat van haar smaak en gevoeligheid,
gecombineerd met de expertise van een uitstekende grafisch ontwerper.

Aan de voet van de Erice
springt de wijnmakerij van
Ottoventi direct in het oog. Het
complex doet denken aan de
plaatselijke agrarische neder-
zettingen, gekenmerkt door
een compacte "baglio a corte"
(ommuurde binnenplaats), typ-
isch voor de oude Siciliaanse
traditie. Maar hier dan wel in
een moderner jasje.

Otto venti – acht winden
Wind, uit een van de acht windrichtingen, is er altijd
op Sicilië. De wind houdt de druiven droog en
gezond. Een geventileerde wijngaard heeft een
lagere kans op plantenziekten zoals schimmels e.d.,
omdat ziekten vocht nodig hebben om zich te
ontwikkelen. Dit vermindert de noodzaak om
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dankzij de wind
zijn ze bij Ottoventi dus gezegend met gezonde
druiven en wijn. Tijdens de winter combineert de zee
zich met de wind, in de vorm van een zeebriesje en
brengt het zout naar de wijngaarden. Eenmaal
opgenomen door de druiven, bepaalt dit het
zoutgehalte en de mineraliteit van deze wijnen.

De buitenkant oogt klassiek, maar het proeflokaal komt
overduidelijk van de hand van Sara. De toon en
inrichting worden gekenmerkt door contrast: de muren
vormen een donkere achtergrond in tegenstelling tot de
bleke geometrische patronen, de glanzende vloeren
worden omlijst door een reeks kiezelstenen die langs
de halve omtrek van de kamer ligt.

De geur en smaak van
de Siciliaanse zee vind
je dus terug in de wijnen
van Ottoventi.

Architectuur en design

Tegendraads oogsten
Doorgaans oogst men op Sicilië wanneer druiven hun
maximale suikergehalte hebben bereikt. Ottoventi oogst zijn
druiven eerder, wanneer ze perfect rijp zijn. De oogst eindigt
hierdoor twee tot drie weken eerder dan traditionele lokale
cantina’s. Dit maakt de druiven en wijnen rijk aan aroma's,
extreem mineralig en fris, in staat om geweldige structuur en
smaken uit te drukken. Bovendien zijn ze hierdoor ook prima
houdbaar.


