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Friuli is een streek in Noordoost-Italië rond de stad Udine, gelegen tussen Venetië, de
Alpen, Slovenië en de Adriatische Zee. Tegenwoordig maakt deze streek het grootste deel uit van
de regio Friuli-Venezia Giulia. De streek omvat de provincies Udine en Pordenone, naast delen van
de provincie Gorizia.
De naam Friuli komt van het Latijnse Forum Julii, wat Forum van Julius betekent. De taal die er
gesproken wordt, het Friulisch sluit nauw aan bij het Ladinisch.
Een beroemde toeristische attractie is de oude Romeinse stad Aquileia, met overblijfselen van een
forum en, uit later tijden, de basiliek.

Wijngebied Friuli
Wijngebied Friuli, offficieel Friuli-Venezia Giulia, kwam tot bloei in de Middeleeuwen, toen handelaren
die de regio passeerden druivenstokken meebrachten uit o.a. Macedonie en Anatolie. In onze tijden
werden de wijnen voornamelijk in bulk verkocht en pas in de jaren 80-90 kwam de region sterk op
dankzij de kwaliteit van de plaatselijke wijnen. De grote gangmaker in die tijd was Mario Schiopetto,
een voormalig brandweerman uit Udine. Hij begon als een van de eersten zelf wijn te bottelen en het
duurde niet lang of velen volgden zijn voorbeeld. Schiopetto is nog steeds toonaangevend en wij
proeven dan ook een aantal van zijn wijnen vanavond. Maar de regio kent vele zeer goede wijnmakers.
Felluga, Jermann, Volpe Pasini maken zeer karakteristieke wijnen. Deze bedrijven kregen bekendheid,
met name in Duitsland, dankzij de prachtige tv-serie “die Weinmacher” van Christian Rischert uit de
jaren 80, waarbij het thema was “Authoren-Wein”, wijn die het karakter van de producent weerspiegelt.
Kortom, een bijzonder wijngebied in het uiterste Noord-Oosten van Italie. Bijzonder vanwege de focus
op witte wijnen en de zeldzame plaatselijke druivensoorten.
Het gebied kent een voor wijnbouw ideaal klimaat met warme dagen, koele nachten en voldoende
neerslag. Oogst vindt meestal plaats in september.
De bodem is gevarieerd, kalk, mergel en zandsteen overheersen in de heuvels. Bijzonder is dat de
cepage-wijnen uit de betere (heuvel) gebieden, Collio Orientali en Collio Goriziano, daadwerkelijk voor
100% de betreffende druif moeten bevatten. Colli del Friuli strekt zich uit over de heuvels van Eocene in
het noorden van de provincie Gorizia tot aan de grens met Slovenië. Grave del Friuli dankt zijn
bekendheid aan een zeer gunstig microklimaat en strekt zich westwaarts uit over de vlakte van Friuli tot
aan de grens met Veneto.

De wijngaarden van Silvio Jermann

Wijn 1 en 2 : Friulano

De Friulano druif, ook wel Groene Sauvignon genoemd en vroeger Tocai Friulano, is een inheemse druif
voor de regio, bekend sinds de 13e eeuw. De druif is overigens totaal niet verwant aan de sauvignon,
noch aan de Tokaj. Vanuit Friuli is de druif verspreid geraakt over de wereld. Met name in Chili toch vaak
verward met de sauvignon blanc. De druif bloeit laat en is zeer gevoelig voor ziekten.
Kenmerkend : vol, bloemig, gemiddelde zuren en volop fruit.

Volpe Pasini “Colli Orientali”
www.volpepasini.it
De villa van de familie Graaf Volpe Pasini stamt uit 1596 en wordt omgeven door een
groot park met daarin een klein perceel beplant met Ribolla gialla (waarover later).
Minstens sinds de 17e eeuw wordt hier wijn gemaakt. Volpe Pasini is een van de
pioniersbedrijven in deze regio, met Schiopetto, Jermann en de Felluga’s. Momenteel
exporteert het bedrijf 50% van de productie, voornamelijk naar Duitsland en de
Verenigde Staten. Men heeft 52 hectare aan wijngaarden, wit en rood, op de heuvels
bij Togliano en Prepotto, in de Colli Orientali.
Recent overgenomen door de familie Rotolo. De Volpe Pasini’s zelf halen inmiddels
het nieuws op andere manieren. Zo werd de zoon van de laatste familie-eigenaar
onlangs gearresteerd in verband met dubieuze financiele zaken.
Gegevens van deze wijn :

100 % Friulano

Productie 9.900 flessen

Zone : Togliano

Vergist op RVS, geen hout

La Tunella
www.latunella.it

is een wijnhuis van de familie Zorzettig. Het begon 50 jaar geleden met grootvader
Min, ging over op vader Livio en wordt nu geleid door (klein)zonen Massimo en
Marco. Natuurlijk is er in de loop van de tijd van alles veranderd, maar ook
Massimo en Marco, de derde generatie, willen de traditie van Colli Orientali del
Friuli behouden. En dat is goed nieuws want er worden van oudsher al geurige,
krachtige witte wijnen gemaakt. Dat komt doordat de Zorzettigs de wijn lang op
zijn ‘lie’ (restjes gistcellen) laten liggen en de wijn regelmatig doorroeren. Door het
contact met de lie wordt de wijn vetter en dikker. .

Wijn 3 en 4 : Ribolla Gialla

De tweede kenmerkende druif voor deze regio is de Ribolla gialla, meestal kortweg Ribolla.
Een druif waarschijnlijk afkomstig uit Griekenland en eveneens bekend sinds de Middeleeuwen. Nadat
de druif bijna was weggevaagd door phylloxera en vervangen werd door moderne rassen, kwam een
ommekeer medio jaren 90. Sindsdien groeit het aangeplante areaal gestaag.
De wijn is in het algemeen vrij donker van kleur, maar lichte body, flinke zuren en fruitig. Door
sommigen wordt de vergelijking met Riesling gemaakt

Fantinel “St. Helena”
www.fantinel.com
Naast een mooi standaard assortiment wijnen komen de beste wijnen van Fantinel
van de eigen wijngaarden. De Borgo Tesis is met zijn 100 ha. de grootste van de
familiewijngaarden. Deze strekt zich uit over de kiezelachtige gronden van de Grave
del Friuli in de omgeving van het plaatsje Tauriano. In Scrio del Collio vlakbij de
Sloveense grens vinden we de Sant’Helena wijngaarden waar de geschiedenis van
Fantinel begon. Deze wijngaarden worden beschouwd als de beste van Friuli. Een
perfecte bodemgesteldheid en een zeer uitzonderlijk microklimaat zorgen ervoor dat
hier jaarlijks de mooiste juweeltjes vandaan komen.
Marco Fantinel

Volpe Pasini “Zuc di Volpe”
De luxere wijnen van Volpe Pasini worden op de markt gebracht onder het label “Zuc di
Volpe”
Gegevens van deze wijn :

100 % Ribolla

Productie 6.650 flessen

Zone : Togliano

Vergist op RVS, geen hout

Wijn 5 en 6 : Pinot Grigio
Pinot grigio is meer dan alleen de Italiaanse
naam voor pinot gris. Hoewel het zonder meer
dezelfde varieteit betreft zijn de wijnstijlen van
de Italiaanse varianten vaak heel anders dan die
van de Franse.
Een belangrijke reden is dat men in Italie deze
varieteit zeer vroeg oogst om zoveel mogelijk
frisse zuren te bewaren, mede omdat deze
varieteit van zichzelf weinig zuren heeft.
Vergisting vindt altijd plaats op roestvrij staal.
Hierdoor ontstaat een frisse, lichte stijl. Om jong
te drinken.
Friuli is het “epicentrum” van de grigio productie. Grote hoeveelheden worden jaarlijks geëxporteerd
naar Duitsland, UK en USA. In USA voeren sommige bedrijven zowel een “pinot gris” als een “pinot
grigio” , om het verschil in stijl aan te geven. Grigio is een lichte aperitiefwijn terwijl de vollere, zoetere
gris meer een eetwijn is.

Van Fantinel proeven wij de Borgo Tesis

Mario Schiopetto “Collio”
www.schiopetto.it

Sciopetto met dochter en zonen in de jaren 90

Mario Schiopetto is de grondlegger van het succes van de Friulaanse witte wijnen. Nadat hij in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw veelvuldig door Europa reisde en veel Franse en Duitse wijnkelders
bezocht, startte hij 1965 zijn bedrijf. Sindsdien zijn de Schiopetto wijnen een fenomeen en wordt zijn
naam in een adem genoemd met Angelo Gaia. Daardoor is hij in Italië en ver daarbuiten een begrip.
Zijn wijnen staan voor zeer zuivere, aromatische en verfijnde hoogstandjes en worden geproduceerd
van variëteiten zoals pinot grigio, friulano en pinot bianco, maar ook van chardonnay en sauvignon
blanc. Na het overlijden van Mario in 2003 hebben zijn kinderen, Maria Angela, Carlo en Giorgio, het
roer overgenomen. De familie Schiopetto bezit bijna 30 hectare aan wijngaarden. De meeste daarvan
liggen in de Collio DOC, in de heuvels van Capriva del Friuli, dichtbij de Sloveense grens.
In 2014 is het bedrijf overgenomen door Volpe Pasini.
Zeer moderne kelder
In de periode van 1989 tot 1992 is een nieuwe kelder gebouwd naar ontwerp van Mario Schiopetto.
Deze praktisch opgezette werkkamer zonder poespas is voorzien van de meest moderne technische
instrumenten. Het meest bijzondere is een gistkamer waar volgens de filosofie van de organisatie de
‘starters’ van iedere wijn worden geproduceerd worden: het vermenigvuldigen van autochtone
gistsoorten.

Wijn 7 en 8 : Pinot Bianco
In het plaatje hiernaast is goed de gelijkenis tussen Pinot noir
en Pinot blanc te zien. Compacte trossen (denneappel), weinig
ingesneden bladeren.
Pinot blanc wordt overal ter wereld geplant, maar volgens velen
zijn de Italiaanse “bianco’s” de beste die er zijn. De druif is een
mutatie van de pinot gris, die op zijn beurt weer een mutatie is
van de pinot noir. Pinot blank is meer bloemig, mineralig dan
grigio, die vaak ook wat meer body en zoettonen heeft.
De beste Italiaanse bianco’s komen uit Sud Tirol (of Alto Adige
zo u wilt) en Friuli. Die uit Alto Adige zijn wat strakker, die uit
Friuli meestal wat voller, maar qua smaakpatroon zeer vergelijkbaar. Vanzelfsprekend vind je grote
kwaliteitsverschillen. In Alto Adige is het de standaard witte wijn, vaak verkocht in containers en van
wijngaarden met enorme opbrengsten. De betere worden uiteraard wat serieuzer gemaakt. De pinot
bianco krijgt eigenlijk nooit houtrijping. Het blijft toch een relatief onbekende wijn.
Vanavond hebben wij voor u 2 grootheden op dit gebied, door velen beschouwd als de absolute
wereldtop wat betreft deze druif, beide scoren rond de 90 bij diverse wijnrecensenten.

Jermann
www.jermann.it

Silvio Jermann was een van de grote pioniers van Friuli wijnen in de jaren 70. Geschoold aan niet 1 maar
2 wijnacademies besloot hij af te stappen van het maken van bulkwijnen en was een van de eerste die
RVS in de regio introduceerde. Het bedrijf stamt uit 1881, toen Anton Jermann emigreerde van
Oostenrijk naar Friuli. Jermann’s wijnen worden beschouwd tot de top van de regio, met name zijn
iconische Vintage Tunina, een blend van diverse druiven, waaronder chardonnay, sauvignon en picolit,
een soort witte “Super Friulan”. Een wijn die over de toonbank gaat voor minimaal 50 euro. Het bedrijf
beschikt over 130 hectare wijngaard.
Transparante, zuivere, authentieke wijnen.

Wijn 9 : “Super Friulan”
Livio Felluga “Abbazia di Rosazzo”
www.liviofelluga.it
Livio Felluga produceert reeds 5 generaties wijnen van het hoogste niveau in noordoost Italië. In de
wijngidsen wordt het bedrijf al jaren gerekend tot de allerbeste van het gebied. In de loop der tijd heeft
men steeds percelen wijngaard bijgekocht op de beste kwaliteit gronden. Momenteel beschikt men over
190 ha wijngaard, waar fantastisch wit en voorbeeldig rood wordt gemaakt. In 2010 werden gebouwen
en wijngaarden van het legendarische Abbazia di Rosazzo gepacht,een klooster uit 1070, dat bekend
staat als het epicentrum van de wijnbouw in Friuli. Felluga is een familiebedrijf, waarin de vier kinderen
van Livio werkzaam zijn. Alle wijnen hebben het unieke etiket, met als basis een oude landkaart van het
gebied. De wijngaarden van de familie Felluga waren vroeger nabij Triëst (Istrië) aan de kust. In 1953
besloot Livio (1914) grond te kopen in de heuvels nabij Brazzano. Momenteel zijn de wijnen van Livio
Felluga een begrip. Overigens maakt ook zijn broer, Marco Felluga, fantastische wijnen (Russiz
Superiore) in hetzelfde gebied, maar die heb ik helaas niet kunnen vinden.

Abbazia di Rosazzo
www.abbaziadirosazzo.it
De “Super Friulan” die Felluga voert onder de naam van de abdij is een blend van Friulano, Malvasia,
Pinot bianco, Ribolla en Sauvignon. De wijn wordt eerst 3 a 4 dagen vergist in RVS en daarna
overgebracht in barrique. Na de gisting volgt nog 6 maanden rijping op barrique.
Bij alle recensenten boven de 90 punten.

Tenslotte : Beroemdheid uit Friuli : Nonino
Een van de bekendste distillateurs ter wereld en zeker van Italie, is zonder twijfel Nonino.
In 1897 begon Orazio Nonino zijn bedrijf in Ronchi di Pavia, een gehucht bij Udine, nadat hij eerst een
aantal jaren rondtrok met een destilleer-ketel op wielen. Zo’n 60 jaar leidde het bedrijf een relatief
anoniem bestaan, totdat in de jaren 60 Benito Nonino het bedrijf ging leiden. Samen met zijn vrouw
Giannola Bulfoni ging hij fanatiek aan het werk om Nonino op de wereldkaart te zetten. Met succes,
want anno 2016 verwerkt dit bedrijf zo’n 60% van alle druivenkoek uit de regio.
Kenmerkend zijn de grappa’s uit enkele druivenrassen, waarbij de Picolit wel de beroemdste en meest
kostbare is. Naast heldere grappa’s produceert Benito inmiddels ook houtgerijpte versies.
Minstens even kenmerkend is de aandacht voor de verpakking, de grappa’s worden geleverd in
prachtige heldere flesjes.
Marketing staat bij Nonino hoog in het vaandel. Nu was Giannola, 77 inmiddels, zacht uitgedrukt niet
bepaald lelijk en de dochters van het paar zouden zonder veel moeite voor model door kunnen gaan.
Van die uiterlijke kwaliteiten wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt, want Cristina, Antonella en
Elisabetta ontbreken vrijwel nooit op de brochures, flyers en andere zaken die het bedrijf rondstuurt.
De 3 dames geven inmiddels leiding aan het bedrijf.
Maar, marketing terzijde, de grappa’s zijn zonder uitzondering van zeer hoog niveau. Prachtige, zuivere
producten waar de geur van de druif je tegemoet stuift. Een Friuli proeverij is uiteraard niet compleet
zonder een slokje van de bijzondere grappa van dit bedrijf.

De familie Nonino in de jaren 80.

