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Piëmonte
• Piëmonte ligt in het Noordwestelijke hoek van Italië. 

Betekent aan de voet van de berg.
• Het is een gematigd en continentaal klimaat, met lange 

koude winters en zomers waarin onweersbuien, hagel en 
mist op kunnen treden.

• Alpen biedt een regenschaduw, die het gebied tegen 
noordenwind en neerslag beschermd. 

• De rivier de Po en het Maggioremeer zorgen voor een 
gematigd klimaat.

• Verschillende exposities en hoogten (150-700 meter) 
zorgt grote diversiteit van wijnen.

• De historische kern bestaat uit verschillende gemeenten:

• Barolo, La Morra, Gastiglione Falletto, Monforte 
d ’Alba en Serralunga d ’Alba 

• waar later ook nog Grinzano en een delen van 
Novello en Verduno aan zijn toegevoegd.

• Piëmonte
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Barolo
• Er zijn veel verschillende districten, die 

weer zijn weer onderverdeeld in 
provincies. Elk district heeft zijn eigen 
druivenrassen.
• Op de achterkant van de flessen staat 

waar de wijn vandaan komt d.m.v. een 
afkorting van de provincie.
• Ten zuiden van Turijn liggen de 

beroemdere wijngebieden als Asti, Alba. 
De DOCG Barola en Barberesco zijn hier 
de meest prestigieuze appellations. In 
deze gebieden vind je uitsluitend ofwel 
een DOC of een DOCG-status.
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De belangrijkste druiven in de Piëmonte
blauwe rassen:
• Nebbiolo 
• Barbera
• Dolcetta

De witte rassen:
• Cortese
• Arneis
• Moscata (Muscat)
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Blauwe rassen Barbera Meest aangeplante druivenras van 
Piëmonte wijnen, rond Asti en Alba. De Barbera d 
'Asti is wat soepeler en verfijnder dan de Barbera d 
'Alba 

De Barbera d 'Alba is dominanter en zwaarder.

De Barbera geeft fruitige, volle rode wijnen met diepe 
kleur. De tannine zijn gemiddeld. 

De tonen hebben houtrijping, kersen en pruimen.

Een goede Barbera kan tot maximaal 10 jaar na 
oogstjaar bewaard blijven.

Dolcetta is een vroeg rijpende blauwe druif. Deze 
druif is kenmerkend voor Piëmonte. Dolcetto 
betekent "kleine zoete". 

De druif geeft een droge intense en complexe rode 
wijn die jong wordt gedronken. De druif heeft 
bloemige aroma’s met delicate tonen van vanille. Met 
zowel kersen en bramen maar ook vaak pruimen, 
aardbeien, frambozen en bosbessen, maar ook violet, 
rode roos en cyclaam. In de afdronk vaak ook een 
amandelnoot.

Nebbiolo is een blauwe druivensoort

• Gebruikt voor Barolo en Barbaresco uit 
Piëmonte.

• Dikke schil met weinig anthocyanen 
(kleurstoffen): Dat zorgt de Lichtrode 
kleurintensiteit. Vaak betekent dikke schil voor 
veel kleur, maar in dit uitzonderlijke geval dus 
niet. flesrijping snel oranjetoetsen 

Tonen als: 

• Rood fruit: aardbeien (van aardbei over 
framboos tot aalbes) of zwart fruit, rozen en 
viooltjes.

• Door houtrijping vanille, melkchocolade of inkt 
geven.

• Aardse toetsen, kwaliteitsleder, champignons, 
teer en truffels

• Hoge zuurgraad en een veel tannine gehalte.
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De witte druivenrassen

Cortese
• Italiaanse wijndruivensoort, 
• Zuidoostelijke regio's van 

Piëmonte.
• Niet erg aromatisch 
• Mooie, elegante wijnen; 

Gavi streek. 
• Lichte zilte mineraliteit en 

Citrus tonen
• Gemiddelde zuren 
• Tonen van groene appels, 

Reine Claude en geel en 
tropisch fruit.

• Ook mousserende wijnen.

belangrijkste witte druif de Arneis
• Bijnaam de “Witte Nebbiolo” of “Kleine Koning” of  “Kleine Lastpak”

• Alleen in Piëmonte verbouwd.

• Niet gemakkelijk te telen druif 

• Onder 2 appellations gebruikt: 

o Roero Arneis DOCG 
o Langhe Arneis DOC.

Moscata (Muscat)
• Gebruikt voor zoete (dessert) 

wijnen
• Kleur: ambergeel of groengeel 

ovale vorm
• Het vruchtvlees: knapperig 
• Aroma’s van nootmuskaat 
• De oogst is tussen juli en oktober
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Fabiano "Storica" Valpolicella Classico Superiore Ripasso 
2020 D.O.C.

Herkomst : Valpolicella, Italië

Druivenras: 65% Corvina - 25% Rondinella -
5% Molinara - 5% Negrara

Vergisting-rijping: 12 maanden op vat

Drinken: 2022-2026

SMAAK
Volle zachte 
licht ronde wijn. 
Mooie balans van frisheid en 
zachte tannine
Rijpe kersen, zwarte bessen en 
kruidigheid van het hout. 

Een uur tevoren decanteren is 
aanbevolen.

WIJNHUIS
Fabiano
Settimo di Pescantina, Verona, 
Italië

€10,-
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La Morra Barolo van Elena Giuseppe

• Gebied: Barolo DOCG
• Druivensoorten: Nebbiolo
• Kleur: Robijnrood
• Tonen: Rijk boeket van bloemen, violen en rozen

Veel rood rijp fruit, zoals rode kersen en bessen en fruit van kersen.
elegant en krachtig
confiture, aards en kruiden

• Tannine: Heerlijk zacht en ontwikkelde tannine
• Afdronk Krachtig en lang aanhoudend 

Kersen en bessen dat door het warme wijnjaar van gerijpte en jamachtig aard is. 

€ 28,95 Wijnhandel Villa Fattoria
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La Morra Barolo van Elena Giuseppe 2018

• Ascheri Wijngaard:
• Wijnstokken in de Jaren zeventig en gedeeltelijk in 2002 aangeplant. 
• Zuidwest helling: hoogte rond de 300 meter. 
• Grondsoort: kalkrijke klei.
• Meerdere malen per jaar wordt gesnoeid.
• Oogst: Oktober volledig met de hand geoogst. 
• Zachte persing: 
• 1e gisting in grote betonnen tanks:
• Schillen regelmatig door de most rondgepompt. 
• Fermentatie uitsluitend van inheemse gisten.
• Rijping  30 maanden: op Frans eiken  barriques en grote eiken vaten. 
• Dan geblend en gebotteld, 
• 12 maanden op de fles.
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Ettore Germano's Cerretta Barolo 2013

Gebied: Barolo DOCG

Druivensoorten: Nebbiolo

Kleur: Helder robijnrood

Tonen: Verfijnde geur van 
klein rood fruit 

zoete en aromatische 
kruiden
balsamico

cacao
zoethout

• Elegant 
• Prachtig in balans 
• Vol, complex, 
• Heerlijk fruit 
• Mooi afgeronde tannine
• Uiterst lange afdronk.

€72,50 Wijnhandel Villa Fattoria
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Gebied van Ettore Germano's Cerretta Barolo 2013

• Ligging wijngaarden: Gemeente Serralunga d'Alba: Hart van de Barolo DOCG. 
• De ligging van de hoogte tussen de 350 en 400 meter 

• Oppervlakte van de wijngaarden is op een en is 3,2 ha.

• De plantdichtheid: 5.000 planten per ha.
• Oogsten: Met de hand geplukt en zorgvuldig geselecteerd.
• De vinificatie plaats vindt in grote stalen vaten.
• De vergisting: 40 tot 45 dagen met de schil.
• De temperatuur: 25°C. 

• De most: wordt dagelijks meerdere malen in de grote stalen vaten rondgepompt.

• De vergisting  is in ongebrande tonneau van 700 liter van verschillende leeftijden.
• De rijpingsperiode:24 maanden.
• Gebotteld 18 maanden rijping op de fles in de kelders van het domein.
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Cannubi Luigi Einaudi 1995 
"Cannubi"-terroir in Barolo, op 220 meter hoogte, zuid hellingen

Luigi Enaudi 1897 de wijngaard gekocht, eerste democratisch
gekozen president van Italië in 1948
nu 4e generatie: Matteo Sardagna Einaudi

Druivensoort: Nebbiolo
30 maanden eiken en 6 maanden rijping in de fles
13,5% alcohol

€ 49,95 WIJNHANDEL TH. GEUTJES ZEIST



<<Zeist/ Utrecht>>
<<Kees Kraaij, Ilse Swank-Kornmann Rudi>>

Proeverij Piemonte - Barolo


