
Vino per tutti

   

Je hebt Prosecco en je hebt Prosecco van Coste Piane uit Santa Stefano/Valdobbiadene. 
Hier maakt Loris Follador en zijn familie Prosecco om trots op te zijn. 
Zoals zovele wijnboeren in de omgeving verkochten ze hun wijnen in bulk, maar in1983 ging het roer 
om en besloten ze voor zichzelf te gaan bottelen. Medelijden met diegenen die de wijnstokken 60 jaar 
geleden geplant hebben, want de hellingen die overigens vlakbij zijn kelders liggen zijn absurd stijl. 
Dus dank aan vader en opa! 
Het is dus ook onmogelijk om hier de grond de grond om te 
ploegen, maar eigenlijk ook niet nodig met wijnstokken van deze 
leeftijd. De wortels gaan inmiddels al zo diep dat ze niet meer de 
strijd hoeven aan te binden met de overige vegetatie. In zijn 
wijngaarden gebruikt Loris absoluut geen kunstmest, pesticiden 
of andere chemicaliën en de oogst is handmatig wat gezien het 
hellingspercentage ook geen pretje is. 
In de kelder wordt volgens traditionele methoden gewerkt zonder 
teveel gebruik te maken van moderne technieken. 
Gemaakt volgens méthode traditionelle ofwel méthode 
champagnoise, maar die naam mag niet meer worden gebruikt 
na een succesvolle lobby van Champagne producenten bij de 
Europese Unie. 
Maar ja... Wie wil nog een meestal veel te dure, massa 
geproduceerde en meestal ook niet echt lekkere Champagne als je dit in huis hebt.... 

Hergisting vindt plaats in de fles en er wordt niet gedegogeerd (bezinksel verwijderd) waardoor de wijn 
enigszins troebel kan zijn. Dit kan absoluut geen kwaad en komt de smaak alleen maar ten goede! 
Heerlijk als aperitief, maar kan ook prima bij eten. Of, gewoon tussendoor, als je er zin in hebt. 

 

Casa Coste Piane
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    Producent/Domein: Casa Coste Piane   €13,20  Incl. BTW

•     Producent/Domein: Casa Coste Piane 
•     Naam: Prosecco Di Valdobbiadene Sur Lie DOCG (Glera Igt Brichet) 
•     Streek: Veneto, Valdobbiadene 
•     Jaar: - Type: Wit Frizzante 
•     Kleur: Strogeel Druiven: Prosecco en een weinig verdiso, bianchetta, perera. 

Wijngaard: min. 60 jaar oud 250/450m Kalksteen, rode aarde. Geen herbiciden, 
pesticiden of kunstmest. Opbrengst: >10000kg/ha 

•     Vinificatie: Spontane vergisting, pneumatische pers, temperatuur gecontroleerd 
12-20 dagen, 4 maanden op tanks. Herfermentatie op fles met eigen gisten van de 
wijn. 

•     Klaring: geen. Filtering: grof, bij scheiding van gist en most, bij botteling weer bij 
elkaar gevoegd. Geen disgorgement. 

•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol 13,5% 
•     Serveertemperatuur 8/12C 

  

Fris smaakvol, elegant sappig met veel mineraliteit. Druiven, fragrant, bloemen, appel

    Producent/Domein: Casa Coste Piane  €13,20  Incl. BTW 
    
•     Producent/Domein: Casa Coste Piane 
•     Naam: Glera Igt Brichet 
•     Streek: Veneto, Valdobbiadene 
•     Jaar: - Type: Frizzante 
•     Kleur: Strogeel Druiven: Prosecco en een weinig verdiso, bianchetta, perera. 

Wijngaard: min. 50+ jaar oud 250/450m Kalksteen, rode aarde. Geen herbiciden, 
pesticiden of kunstmest. Opbrengst: >10000kg/ha 

•     Vinificatie: Spontane vergisting, pneumatische pers, temperatuur gecontroleerd 12-20 
dagen, 4 maanden op tanks herfermentatie op fles met eigen gisten van de wijn. 

•     Klaring: geen. Filtering: grof, bij scheiding van gist en most, bij botteling weer bij 
elkaar gevoegd. Geen disgorgement. 

•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol 13,5% 
•     Serveertemperatuur 8/12C 
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De wijngaarden van Cinque Campi (vrij vertaald: De Vijf Velden), liggen in de uitlopers van de Reggiano 
Apennijnen en gaan al meer dan 200 jaar over van vader tot zoon. In 1980 is de huidige naam pas in 
gebruik genomen die is afgeleid van hun grootste stuk land. 

Tot voor kort was de opbrengst van de wijngaarden uitsluitend 
voor eigen gebruik maar sinds de naamsverandering is men 
begonnen met het lokaal verkopen van hun wijnen. Bij Cinque 
Campi werken ze al jaren biodynamisch maar zijn sinds 2003 
ook gecertificeerd, waarna ze ook direct begonnen met het 
herintroduceren van lokale druivenrassen (Malbo Gentile, 
Spergola) die op het randje van uitsterven stonden. 

De wijngaarden zijn onderverdeeld in 4 delen: De 
oorspronkelijke“Cinque Campi” , “Le Marcone”, “Botteghe” en 
“La Bora Lunga” Ook hier zijn ze wars van kunstgrepen en er 
van overtuigd dat niets de natuurlijke balans mag verstoren. 

Deze overtuiging heeft ze zeker geen windeieren gelegd want 
de wijnen die ze nu maken zijn tot in de verre omtrek geliefd.

Cinque Campi



          Producent/Domein: Azienda Agricola Cinque Campi        €10,45 Incl. BTW 
•     Naam: Cinque Campi Rosso 
•     Streek: Emilia Romagna 
•     Jaar: 2013 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Rood 
•     Druiven: Lambrusco Grasparossa met een klein deel Malbo Gentile en Marzemino 

Wijngaard: 20% sand, 45% silt, 35% clay. Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
Opbrengst:  60q/ha 

•     Vinificatie: Spontane vergisting open vaten van eiken en kastanje, maceratie 10 
dagen temperatuur ongecontroleerd, op staal/cement, herfermentatie op fles met 
eigen gisten. 6 maanden rijping op vat(staal), 8 maanden op fles. 

•     Klaring: geen. Filtering: geen, alleen decantatie.  
•     Alcohol 12,5% 
•     Serveertemperatuur14/16C 
•     Zonder toevoeging van sulfiet 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•  Goede structuur, tanninerijk mooie zuren en subtiele bubbel. Mysterieus donker, 

vegetaal rood fruit. Intrigerende wijn

          Producent/Domein: Azienda Agricola Cinque Campi       €12,95 Incl. BTW 
•     Naam: Terbianc 
•     Streek: Emilia Romagna 
•     Jaar: 2014 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Wit 
•     Druiven: Trebbiano 
•     Wijngaard: Van meer dan 85 jaar oude stokken! 20% sand, 45% silt, 35% clay. Geen 

herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  60q/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, maceratie 5 dagen temperatuur ongecontroleerd, staal 6 

maanden minstens 8 maanden op fles voor verkoop.   
•     Klaring: geen. Filtering: geen. 
•     Alcohol 11,5% 
•     Serveertemperatuur12C 
•     Zonder toevoeging van sulfiet 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

100% Trebbiano. Zeer mineraal, goede structuur. Appel, haagdoorn, amandel
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          Producent/Domein: Azienda Agricola Cinque Campi        €14,95 Incl. BTW 
•     Naam: Bora lunga 
•     Streek: Emilia Romagna 
•     Jaar: 2014 
•     Type: Stil 
•     Kleur: Wit Druiven: Spergola 90%e Moscato 10% Wijngaard: 20% sand, 45% silt, 35% 

clay. Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  60q/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, maceratie 3 dagen temperatuur ongecontroleerd, staal 

11 maanden minstens 4 maanden op fles voor verkoop.   
•     Klaring: geen. Filtering: geen 
•     Alcohol 12% 
•     Serveertemperatuur12/13C 
•     Zonder toevoeging van sulfiet 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

Blend van Spergola en Moscato. Fris, mineraal, structuur. Witte perziken, appel, passievrucht, 
gedroogde vruchten 

               Producent/Domein: Azienda Agricola Cinque Campi     €22,95 Incl. BTW 
•          Naam: Tribule 
•          Streek: Emilia Romagna 
•         Type: Passito 
•         Kleur: Goudgeel 
•         Druiven: Moscato Bianco, Moscato Giallo en Malvasia 
•         Wijngaard: Klei 
•         Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
•         Opbrengst: max. 2kg per plant 
•         Vinificatie: Na handmatige selectie 3 maanden drogen van druiven op beschutte plek, 

Persing, Spontane vergisting, 7 dagen maceratie op schil op staal, temperatuur 
ongecontroleerd, 12 maanden rijping in staal, minimaal 6 maanden op fles. Geen toevoeging 
van gisten of enzymen. +/- 600 flesjes per jaar. 

•         Sulfiet: geen 
•         Klaring: geen 
•         Filtering: geen 
•         Alcohol: 15% 
•         Serveertemperatuur:12/14C 
•         Geschikt voor Veganisten en Vegetariërs 

Prachtige en bijzondere Passito van Moscato met fantastische structuur en prachtig aromatisch.
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Calcabrina

In het overbekende Montefalco is het lastig kleine producenten te vinden. 
Laat staan een kleine producent die dan ook nog lekkere Sagrantino en 
Sangiovese maakt maakt.  
Sagrantino, een sappige wijn met fruit, elegantie, en natuurlijk veel 
tannines. 

Laten wij nou zo iemand kennen, de uiterst sympathieke Diego Calcabrina.  
Werkte voor een aantal grote bedrijven, woonde in New York en is nu 
geitenhoeder en wijnmaker. 

Niet omdat ie een fortuin heeft gemaakt en zich verveelt maar omdat het z'n passie is. In weer en wind trekt 
hij er op uit met z'n geiten en zijn trouwe hond. De geiten doen zich tegoed aan al wat groeit en bloeit in de 
mooie heuvels rond Montefalco. Dat dit extreem lekkere kaas 
oplevert spreekt voor zich want wat in de geit gaat proef je 
natuurlijk uiteindelijk in de kaas.  

En de wijn zult u zeggen? Dat Diego het op heeft met de natuur zal 
duidelijk zijn. In de wijngaard is het niet anders, laten we volstaan 
met te zeggen dat er in de nog jonge wijngaard een biodynamische 
werkwijze wordt gevolgd, dus 0 pesticides en de natuur helpen en 
stimuleren waar en wanneer nodig. Het prachtige en smaakvolle 
fruit dat dit werk oplevert gaat vervolgens naar de kelder. 



Hier wordt wijn gemaakt op de manier waar wij zo van houden, natuurlijke fermentatie (spontane vergisting), 
nagenoeg geen sulfieten toegevoegd en jaarlijks rond de 4000 flesjes. 
Elke fles zit overigens in een prachtig vormgegeven doosje verpakt met interessante informatie over de wijn. 

Resultaat: 
lekkere wijn, fruitig met mooie zuren.flink wat tannines maar bovenal sappig. 
Let wel, deze wijn bevat meer tannines dan je gewoonlijk in wijn tegenkomt, maar ondanks dit is de 
drinkbaarheidsfactor zeer hoog!
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•     Producent/Domein: Diego Calcabrina 
•     Naam: Calcabrina Sangiovese rosso Foglio ’61              €12,95 Incl. BTW 
•     Streek: Umbrië. Montefalco
•     Jaar : 2013
•     Type: stil
•     Kleur : rood, droog
•     Druiven: Sangiovese 100%
•     Wijngaard: Klei en mergel
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest.
•     Opbrengst: 50hl/ha Plantdichtheid 3000/ha Handmatige oogst
•     Vinificatie: Pneumatische pers, Spontane vergisting, temperatuur ongecontroleerd.
•     Klaring: geen
•     Filtering: geen
•     Alcohol 15%
•     Serveertemperatuur 14/19C
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers

Robijnrode Sangiovese met goede structuur. Klassiek, harmonisch, gebalanceerde tannines, 
mooie zuren.

•     Producent/Domein: Diego Calcabrina 
•     Naam: Calcabrina Foglio '11 Sagrantino                        €20,95 Incl. BTW 
•     Streek: Umbrië. Montefalco
•     Jaar : 2012
•     Type: stil
•     Kleur : rood, droog
•     Druiven: Sagrantino 100%
•     Wijngaard: Klei en mergel
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest.
•     Opbrengst: 50hl/ha Plantdichtheid 3000/ha Handmatige oogst
•     Vinificatie: Pneumatische pers, Spontane vergisting, temperatuur ongecontroleerd.
•     Klaring: geen
•     Filtering: geen
•     Alcohol 15%
•     Serveertemperatuur 14/19C
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers

 

Sagrantino pur sang met enorme structuur en stevige tannines. Diep robijnrood. 
Klassiek, harmonisch, gebalanceerd, fruit, mooie zuren, sappig.
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Costadilà

Waar wijn maken samen met je opa al niet tot kan leiden. Na enige omzwervingen 
begon Ernesto Castel met het maken van Prosecco, dat kent u wel. 
Bruisend en extreem populair tot chagrin van de champagnehuizen. En helaas vaak niet 
zo interessant. Dat heeft een reden, de enorme populariteit betekent dat er geld te 
verdienen is met zelfs de grootste rotzooi. Voldoende is dat er Prosecco op staat. 
(Making a quick buck.) 
Champagne heeft dat probleem veel minder eenvoudigweg omdat de champagne regio 
het merk Champagne beter reguleert dan de Prosecco consortiums. 
Prosecco zoals men dat vandaag de dag ziet werd tot 30 jaar terug bijna nauwelijks 
vermarkt. De bubbelende wijn hielden de producenten voor zichzelf. 
Prosecco was de naam van de druif die, nu Prosecco het merk is geworden, Glera heet. 
Het gros van de Prosecco komt uit meest vlakland waar tot voor kort knollen werden 
verbouwd en waar het makkelijker, sneller en dus goedkoper werken is dan op de steile 
hellingen waar de betere en duurdere prosecco vandaan komt. 

Het is een triest feit dat er met de verkoop van druiven aan een groot huis meer is te 
verdienen dan zelf een wijn maken volgens traditie met kop en staart die cultuur en geschiedenis 
van de regio weerspiegelt. Als uitstekend wijngebied 
zijn de heuvels al sinds de Romeinen bekend. 
De meeste Prosecco is redelijk neutraal van smaak, 
een gevolg van hoge opbrengsten en druiven wat 
weinig karakter geeft. Daarbovenop een gezonde 
dosis restsuiker, toevoeging van sulfiet, fabrieksgisten, 
zuren, hergisting volgens de charmat-Martinotti 
methode,  en andere trucs uit het kabinet van de 
moderne vaak in Conegliano geschoolde wijnmaker 
en voilà een recept voor wat de meeste mensen 
kennen als Prosecco is compleet. Een licht zoet helder 
doodgefilterd bruisend commercieel drankje. Dat dit 
leidt tot onverteerbaarheid, opborrelend maagzuur en 
hoofdpijn neemt men op de koop toe. 

De wijnen van Costadilà zijn anders. Veelal wat oudere 
wijngaarden leveren de druiven voor de wijn, naast 
Glera ook Perera en Bianchetta. Allen volgens 
traditioneel biologische wijze verbouwd op de steile 
hellingen. Het terrein heeft slechts een geringe 
toplaag bovenop de harde ondergrond die uit kalk- en 
zandsteen bestaat. Geen kunstmest, pesticiden of 
onkruidverdelgers.



•     Producent/Domein: Costadilà       
•     Naam: 280 SLM 
•     Streek: Tarzo - Veneto 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: (licht) Oranje 
•     Druiven: Prosecco Tondo, Bianchetta Trevigiana, Verdiso, Perera 
•     Wijngaard: Ondiep, mergel en klei op 280/350 boven zeeniveau. Oogst 

handmatig in kleine     kistjes tegen eind September begin Oktober. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
•     Opbrengst:  100hl/ha Plantdichtheid 3000/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, maceratie op schil rond de 30 dagen,  

temperatuur ongecontroleerd, 5 maanden rijping op gisten in staal. 
Traditionele herfermentatie door toevoeging van ongefilterd most van 
dezelfde persing, geen toevoeging van gisten of enzymen. 

•     Sulfiet: geen 
•     Klaring: geen 
•     Filtering: geen 
•     Alcohol: 11,5% 
•     Serveertemperatuur: 8/12C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariërs 

Zoals al onze wijnen prachtige mousse door traditionele hergisting op de fles zonder toevoeging van 
suikers, gisten of enzymen. Wie denkt Prosecco te kennen moet dit eens proeven. Elegante minerale 
noot met licht bittere afdronk. Opmerkelijk drinkbaar met structuur.

Al het werk van snoeien tot plukken gebeurd met de hand wat de kwaliteit verder verhoogd. Geen 
tractor kan in de wijngaarden komen. 
Na de selectie van de beste druiven vindt de maceratie en vergisting van de druiven plaats. Een deel 
van de druiven wordt gedroogd en geperst en op een koele plek bewaard. In het voorjaar wordt  deze 
most aan de basiswijn toegevoegd en wordt er gebotteld. In tegenstelling tot de meeste Prosecco’s 
vindt de herfermentatie compleet in de fles plaats zonder toevoeging van gisten en zonder zware 
filtering. Bovenal, geen zwavel toegevoegd! Deze werkwijze geeft een uitermate levendige, smakelijke 
en verteerbare wijn op. 

 €13,20  Incl. BTW
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Opmerking:
Er zijn meerdere manieren om deze wijn te nuttigen. 
Wijn een tijdje rechtop laten staan en voorzichtig uitschenken totdat het bezinksel (fondo) bereikt is. De 
liefhebber drinkt het fondo. 
Men kan de wijn ook karaferen met achterlating van de sedimenten. 
De laatste methode is de wijn zeer goed koelen, de fles licht schudden zodat het bezinksel zich met de 
wijn vermengt. Openen en direct in het glas schenken. De wijn zal een prachtige bittere noot tonen die 
fantastisch kan werken met eten.

•     Naam: 450 SLM 
•     Streek: Tarzo - Veneto 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: licht geel/oranje 
•     Druiven: Prosecco Tondo, Verdiso, Perera 
•     Wijngaard: Ondiep, mergel en klei op 350/450 meter boven 

zeeniveau. Oogst handmatig in kleine kistjes half Oktober. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
•     Opbrengst:  100hl/ha Plantdichtheid 3000/ha 

dagen, temperatuur ongecontroleerd, 5 maanden rijping op 
gisten in staal. Traditionele herfermentatie door toevoeging van 
ongefilterd most van dezelfde persing, geen toevoeging van 
gisten of enzymen. 

•     Sulfiet: geen 
•     Klaring: geen 
•     Filtering: geen 
•     Alcohol: 11,5% 
•     Serveertemperatuur: 8/12C 
•    Geschikt voor Veganisten en Vegetariërs 

•    Producent/Domein: Costadilà         €11,95  Incl. BTW 

•    Vinificatie: Spontane vergisting, maceratie op schil rond de 4 
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Croci (Tenuta Vitivinicola)

Opgericht in 1935 door Guiseppe Croci is de wijnmakerij te vinden in Castell'Arquato in Val d'Arda, Emilia 
Romagna. Tijdens de jaren '60 begon Ermanno Croci zijn eigen wijn te produceren en vanaf 1980 onder 
zijn eigen handelsnaam. 
Na met zijn vader samengewerkt te hebben heeft nu zoon Massimiliano het stokje overgenomen en runt 
hij het bedrijf met respect voor de natuur en omgeving. 

Lage opbrengsten, handmatige oogst, geen gebruik van chemicaliën. Heerlijke wijn. Precies waar wij van 
houden! 

Nadat wij alle wijnen hebben geproefd zijn we naar onze mening tot een mooie selectie gekomen. 
Aanrader is de Gutturnio, Rode bubbels...... Ons al langer bekend maar misschien dé hit van 2016? 
Frizzante....   .....naturalmente!!!



    Producent/Domein: Massimiliano Croci   €10,45 Incl BTW

•     Producent/Domein: Croci
•     Naam: Monterosso Val d'Arda Croci Sur Lie 
•     Streek: Emilia Romagna Colli Piacentini DOC 
•     Jaar: 2013 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Strogeel 
•     Druiven: Malvasia di Candia 60%, Trebbiano, Ortrugo 35%, Sauvignon 

en Marsanne 5% 
•     Wijngaard: Castel'Arquato 260 m. boven zeeniveau, klei en zand. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
•     Opbrengst: 6000kl/ha. 
•     Vinificatie: Spontane gisting, 7-11 dagen schilweking, 8 maanden in 

staal, 12 maanden op fles, herfermentatie op de fles. 
•     Sulfiet: Minimale toevoeging sulfieten. Tot(40mg) 
•     Filtering/Klaring: Geen 
•     Alcohol 12% 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Serveertemperatuur 8-10 C 

Aromatisch, zacht maar met karakter. Fruitig fris met een lichte gist noot.
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    Producent/Domein: Massimiliano Croci  €10,45 Incl. BTW   

•     Producent/Domein: Croci 
•     Naam: "Lubigo" Ortrugo Frizzante Sur Lie 
•     Streek: Emilia Romagna Colli Piacentini 
•     Jaar: 2013 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Goudgeel 
•     Druiven:  Ortrugo 100% 
•     Wijngaard: Castel'Arquato 260 m. boven zeeniveau, klei en zand. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst: 6000kl/ha. 
•     Vinificatie: Spontane gisting, 7-12 dagen schilweking, 8 maanden in staal, 10 

maanden op fles. Herfermentatie op de fles. 
•     Sulfiet: Minimale toevoeging sulfieten. Tot(40mg) 
•     Filtering/Klaring: Geen 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol 12,5% 
•     Serveertemperatuur 8C 
•
• Droog, appel, citroen, structuur, karakter, mineraal ,lang, complex.  Calemari, vis, 

pasta met witte sauzen. Als apperitief.

    Producent/Domein: Massimiliano Croci   €12,95 incl BTW
    
•     Producent/Domein: Croci 
•     Naam: Valtolla Bianco 
•     Streek: Emilia Romagna 
•     Jaar: 2013 
•     Type: Stil 
•     Kleur: Goudgeel 
•     Druiven:  Malvasia di Candia 100% 
•     Wijngaard: Castel'Arquato 260 m. boven zeeniveau, klei en zand 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst: 6000kl/ha. 
•     Vinificatie: Spontane gisting, 30 dagen schilweking, 10maanden in staal, 12 

maanden op de fles. 
•     Sulfiet: Minimale toevoeging sulfieten. Tot(40mg) 
•     Filtering/Klaring: Geen 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol 12,5% 
•     Serveertemperatuur 14/18 C 
•     Droog, mineraal, fruitig met citrustonen en verfrissend! 

Intens fruitig, bloemen met een mooie citrusnoot. 
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Wie van Parma de Apennijnen in rijdt komt in een compleet ander landschap terecht. Het saaie 
monotone en vlakke landschap is vervangen door heuvels met bossen beekjes. 
Wat onze aandacht trok was een wijngaard (5,5ha) op een natuurlijk gevormd terras omgeven door 
fruitbomen, velden en bossen. In de hoogte nog wel, zeker 500 meter boven zeeniveau.  
Dit is het heiligdom van Marco Rizzardi en zijn familie, Azienda Agricola Biologica Crocizia. 
De filosofie is die waar wij van houden, voedt de natuur en 
de natuur voedt jou. De grond hier bevat veel kalk (er was 
hier vroeger een kalksteengroeve) die de wijnen een 
interessante mineraliteit en enorme frisheid geven.  

De aanplant bestaat voornamelijk uit Malvasia di Candia 
Aromatica, Sauvignon voor de witte wijnen en Barbera, 
Croatina, en Pinot Noir voor de rode. In de kelder geen 
trucage. 
Mocht het ooit verplicht worden gesteld de ingrediënten op 
wijnflessen te zetten dan zijn we snel klaar. 
Geen geselecteerde (toegevoegde)gisten, enzymen, 
Arabische gom of middelen om de wijn te stabiliseren of te 
klaren.Er wordt zelfs niet gefilterd hier! Dat betekent dat je 
de wijnen de tijd moet geven om hun equilibrium te 
vinden. Gewoon puur wijn! 
Interessant is ook de aanwezigheid van een aantal 
bijenkorven. Met de bloesem van alle fruitbomen en de 
talrijke bloemen wordt op natuurlijke wijze een gezonde 
hoeveelheid honing geproduceerd. 

Azienda Agricola Biologica Crocizia



    Producent/Domein: Azienda Agricola Biologica Crocizia      €10,95 incl. BTW 
•     Naam: Sol é Steli 
•     Streek: Emilia Romagna, Valparma 
•     Jaar: 2014 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Strogeel 
•     Druiven: Sauvignon Blanc 
•     Wijngaard: 480/500m Kalk en Mergel. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst: 
•     Vinificatie: Pneumatische pers, Spontane vergisting, temperatuur 

ongecontroleerd, staal, fiberglas, herfermentatie op fles met eigen gisten. 
•     Klaring: geen. Filtering: geen, alleen decantatie. 
•     Geen disgorgement. 
•     Alcohol 11,5% 
•     Serveertemperatuur 6/9 C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

Droog maar met body. Fris zuur, mineraal. Parmezaanse kaas, pasta, vis. Bloemig, 

          Producent/Domein: Azienda Agricola Biologica Crocizia       €10,95 incl. BTW 
•     Naam: Besiosa 
•     Streek: Emilia Romagna, Valparma 
•     Jaar: 2014 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Strogeel 
•     Druiven: Malvasia di Candia 
•     Wijngaard: 480/500m Kalk en Mergel. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst: 
•     Vinificatie: Pneumatische pers,Spontane vergisting, maceratie 9-12 dagen, 

temperatuur ongecontroleerd, staal, fiberglas, herfermentatie op fles met eigen 
gisten 

•     Klaring: geen. 
•     Filtering: geen, alleen decantatie. 
•     Geen disgorgement. 
•     Alcohol 11,5% 
•     Serveertemperatuur 6/9 C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

Langere schilweking. Droog, intens, fruitig, licht bitter. Zeer aromatisch, maceratie, 



          Producent/Domein: Azienda Agricola Biologica Crocizia              €10,45 incl. BTW 
•     Naam: Marc Aurelio Emilia Igt
•     Streek: Emilia Romagna, Valparma 
•     Jaar: 2014 Type: Frizzante 
•     Kleur: Rood 
•     Druiven: Lambrusco Maestri 100% 
•     Wijngaard: 480/500m Kalk en Mergel. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  60q/ha 
•     Vinificatie: Pneumatische pers, Spontane vergisting, 10 dagen maceratie, 

temperatuur ongecontroleerd, staal/cement herfermentatie op fles met eigen gisten. 5 
maanden rijping op vat, minstens 6 maanden op fles. 

•     Klaring: geen. 
•     Filtering: geen, alleen decantatie.  Geen disgorgement. 
•     Alcohol 11,5% 
•     Serveertemperatuur 12/15 C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

Hergisting op fles.Licht zuur, sappig. Heerlijke frizzante! Fragrant, fruitig.

          Producent/Domein: Azienda Agricola Biologica Crocizia        €10,45 incl. BTW 
•     Naam: Scett Emilia Igt 
•     Streek: Emilia Romagna, Valparma 
•     Jaar: 2014 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Rood 
•     Druiven: Lambrusco Maestri, Barbera, Croatina 
•     Wijngaard: 480/500m Kalk en Mergel. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst: 60q/ha 
•     Vinificatie: Pneumatische pers, Spontane vergisting, 10 dagen maceratie, 

temperatuur ongecontroleerd, staal/cement herfermentatie op fles met eigen 
gisten. 5 maanden rijping op vat, minstens 6 maanden op fles. 

•     Klaring: geen. Filtering: geen, alleen decantatie.  
•     Geen disgorgement. 
•     Alcohol 11,5% 
•     Serveertemperatuur 12/15 C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

Hergisting op fles. Intens, fris zuur, sappig, rood fruit, intens. Heerlijke frizzante. 
Fragrant, prachtig rood fruit
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          Producent/Domein: Azienda Agricola Biologica Crocizia        €10,95 incl. BTW 
•     Naam: Otòbbor Emilia Igt 
•     Streek: Emilia Romagna, Valparma 
•     Jaar: 2014 
•     Type: Frizzante 
•     Kleur: Rood 
•     Druiven: Barbera 100% 
•     Wijngaard: 480/500m Kalk en Mergel. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  60q/ha 
•     Vinificatie: Pneumatische pers, Spontane vergisting, maceratie 15 dagen 

temperatuur ongecontroleerd, staal/cement herfermentatie op fles met eigen 
gisten. 5 maanden rijping op vat, minstens 6 maanden op fles. 

•     Klaring: geen. Filtering: geen, alleen decantatie. 
•     Geen disgorgement. 
•     Alcohol 12% 
•     Serveertemperatuur 14/16 C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariërs 

Hergisting op fles, Lichte zuren, typisch Barbera, sappig. Heerlijke frizzante. 
Fragrant, mooi fruitig, intense wijn 

Hergisting op fles, Lichte zuren, typisch Barbera, sappig. Heerlijke frizzante. Fragrant, 
mooi fruitig, intense wijn
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Amber! 
Leuke naam, mooie kleur ook, zeker voor wijn. Amberkleurige wijn? Jazeker!  
Even een kleine les wijnmaken… 

Rode wijn maakt men over het algemeen door de druiven te ontstelen en de  
druiven met schil en al in de vergistingstank te doen. Witte wijn maakt men door de druiven te ontstelen 
en te persen en alleen het sap, zonder schil, in een vergistingstank te doen. Aangezien het binnenste van 
druiven kleurloos is krijgt men dan een redelijk kleurloze wijn. Als je nou voor witte wijn het rode 
wijnmakingsproces volgt gebeurt er iets interessants, de wijn zal bepaalde stoffen die men in de schil 
vindt opnemen.  

Aangezien witte druiven niet helemaal wit zijn maar vaak gelig 
zal de wijn deze kleur overnemen. Hetzelfde gebeurt met 
eventuele in de schil aanwezige tannine. Let wel, de gele kleur 
in deze wijnen wordt niet allen door de schillen veroorzaakt maar 
ook deels door oxidatie. Allemaal een beetje simplistisch gesteld 
maar laten we het samenvatten door te zeggen dat deze wijnen 
over unieke eigenschappen beschikken.  

Van oudsher maakt men veel witte wijnen in Emiglia met 
schilcontact. Tel daarbij op dat de druiven in die regio nogal 
aromatisch zijn en je krijgt heel bijzondere wijn, voor niet 
Emiglianen dan want in de regio zelf weten ze heel goed dat die 
gele wijnen lekker zijn met, uh, ja wat niet eigenlijk……?  

Azienda Agricola Denavolo



          Producent/Domein: Azienda agricola Denavolo, Giulio Armani         €12,95 Incl BTW 
•     Naam: Dinavolino 
•     Streek: Emilia Romagna 
•     Type: Stil 
•     Kleur: Intens, strogeel 
•     Druiven: Malvasia di Candia Aromatica, Ortrugo, Marsanne, een lokale zeer  

oude variëteit. Elk +/-25%   
•     Wijngaard: Zuid, Zuidoost, 350-600m, Kalksteen, klei. 30 jaar oud, Hogere 

delen Cassinèra, Campo Rontondo, Debé; Travo, val Trebbia, Guyot. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  60hl/ha 
•     Vinificatie: Ontsteling, Spontane vergisting, temperatuur ongecontroleerd, 

maceratie tot 7-10 weken, 11 maanden op staal. 
•     Zonder toevoeging van sulfiet. 
•     Klaring: geen. 
•     Filtering: geen 
•     Alcohol: 12-13,5% 
•     Serveertemperatuur: 11-17C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

Fruitig, fris, steenvruchten, appel, gedroogde abrikozen, cider, helder. Klassieke 
maceratie geuren, citrus, wild, peper, bloemig, thee, honing, cider.

Het brein achter de Denavolo wijnen is Giuilio Armani, een veelgezochte wijnmaker die de hand heeft in 
een interessante groep natuurlijke wijnen uit de Emiglia regio. Volgens EG regelgeving mocht Giulio zijn 
tafelwijn niet noemen naar de plek van herkomst, Denavolo, dus heeft hij er maar Dinavolo van  
gemaakt.
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Gradizzolo

Typische wijnen, dat is wat we zoeken. Gemaakt van 
druiven die al sinds tijden in bepaalde zones 
verbouwd worden. Liefst gemaakt door wijnbouwers 
uit de regio die al een flink aantal jaren meedraaien.  

Wijnbouwers zoals Antonio Ognibene die al 35 
meedraait en daarvoor zijn vader en daarvoor zijn 
opa.  
Gelegen in parco dell Abbazia di Monteveglio in het 
hart van de heuvels rond Bologna groeien op steile 
heuvels omringd door bossen vol met eiken de 
klassieke druiven in deze streek, Pignoletto, Barbera, 
Negrito Bolognese en meer. 7 hectare in totaal op een 
hoogte van rond de 200 meter. 
Prachtig terrein en prachtig gebied al zij het moeilijk te 
bewerken. Alleen kleine trekkers met rupsbanden 
komen op deze heuvels omhoog en als het regent zit 
je thuis want de klei en kalk van deze wijngaarden 
verworden bij neerslag snel tot een onbegaanbare 
soep voor wie zich met wat voor voertuig dan ook hier 
voort wil bewegen. 

Wijn maken doet men hier al sinds de oudheid zoals blijkt uit de vondst van een Romeinse Dolium. Een 
enorme aardewerken pot van 1000 liter gelijk aan de Georgische Qvevri die men daar nog steeds 
gebruikt om wijn in te maken. Deze vondst heeft Antonio doen besluiten om ook een andere Pignoletto te 
maken die vergist in amfora. 
Als gebruikelijk bij de meeste van onze wijnboeren hier geen onkruidverdelgers of andere chemie in de 
wijngaard. Daarbij biodynamische preparaten, 500 voor het terrein en nr. 501 voor de planten. Groene 
bemesting door beplanting met erwt-achtigen en veel, heel veel kostbaar handwerk. 
De stille Pignoletto komt van een in 1933 geplante wijngaard die nog steeds productief is! Daar komt ook 
de naam Bersot 1933 vandaan. En.. dat leest u goed, een wijngaard uit 1933, dat is meer dan tachtig 
jaar! De wortels van deze planten gaan meters en meters diep op zoek naar voedingsstoffen en water. 
Planten zoals deze leveren mits goed gevinificeerd prachtige gebalanceerde en harmonieuze wijnen op. 



De druiven worden uiteraard handmatig 
geplukt en vergisten op Inox.  
Klaring zonder filtering, alleen door over te 
hevelen. Daarna op cement voor een jaar en 
daarna meer dan een jaar in de fles. In totaal 
rijpt de wijn bijna 2 jaar voordat de fles in de 
verkoop gaat. Kom daar maar eens om bij de 
concurrent. Nu al mooi rijp maar kan zeker veel 
langer mee. 
  
Een ideale begeleider van typisch Bolognese 
gerechten als Zuppa Imperiale of Passatelli, 
een soep met pasta gemaakt van oud brood, 
Parmezaanse kaas en ei. Natuurlijk (gevulde) 
pasta als Tortellini maar ook groentegerechten 
of lichtere bereidingen van vis.



    Producent/Domein: Gradizzolo (azienda agrocola)   €11,50 Incl. BTW

 •     Naam: Pignoletto Igt Emilia Bersot 1933 
 •     Streek: Monteveglio Emilia Romagna 
 •     Type: Stil 
 •     Kleur: Wit 
 •     Druiven: Pignoletto 100% van gemiddeld 80 jaar oude stokken! 
 •     Wijngaard: Klei, kalk, Zuid Oost, 260m boven zeeniveau, cordone 

speronato 
 •     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
 •     Opbrengst:  7500 kg/ha 
 •     Vinificatie: Lichte persing en spontane vergisting in vaten van hout. 
    1 jaar rijping op Inox vaten en 6 maanden op schil. Geen toevoeging van  

gisten, suikers of enzymen. Ongefilterd. Alleen decantatie. 
 •     Sulfiet: Geringe toevoeging indien nodig 
 •     Klaring: geen 
 •     Filtering: geen 
 •     Alcohol: 12,5% 
 •     Serveertemperatuur: 12/18C 
 •     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
   
     Antipasti, voorgerechten, verse kazen
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   Producent/Domein: Gradizzolo (azienda agrocola)   €14,95 Incl. BTW
    
    •  Naam: Pignoletto Le Anfore 
 •     Streek: Monteveglio Emilia Romagna 
 •     Type: Stil 
 •     Kleur: Licht geel 
 •     Druiven: Pignoletto (grechetto gentile) 100% van gemiddeld 25 jaar 

oude stokken 
 •     Wijngaard: Klei, kalk, 260 meter boven zeeniveau, cordone speronato 
 •     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
 •     Opbrengst:  7500 kg/ha 
 •     Vinificatie: Maceratie op schil in Amfora voor de duur van 1 jaar. 
 •    Geen toevoeging van gisten, suikers of enzymen. Ongefilterd 
     alleen decantatie. 
 •     Sulfiet: minimum toevoeging indien nodig 
 •     Klaring: geen 
 •     Filtering: geen 
 •     Alcohol: 12,5% 
 •     Serveertemperatuur: 12/18C 
 •     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
  
      Antipasti, voorgerechten, verse kazen

   Producent/Domein: Gradizzolo (azienda agrocola)   €10,95 Incl. BTW

•     Naam: Pignoletto Igt Emilia Bersot 
 •     Streek: Monteveglio Emilia Romagna 
 •     Type: Frizzante 
 •     Kleur: Wit 
 •     Druiven: Pignoletto 100% van gemiddeld 25 jaar oude stokken 
 •     Wijngaard: Klei, kalk, 260m boven zeeniveau, cordone speronato 
 •     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
 •     Opbrengst:  7500 kg/ha 
 •     Vinificatie: Lichte persing en spontane vergisting in vaten van Inox en 

hout. 
 •          Traditionele herfermentatie op de fles en rijping van 6 maanden op de 

schil.  Geen toevoeging van gisten, suikers of enzymen. Ongefilterd. 
 •     Sulfiet: Geringe toevoeging indien nodig 
 •     Klaring: geen 
 •     Filtering: geen 
 •     Alcohol: 12,5% 
 •     Serveertemperatuur: 8/12C 
 •     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
  
               Antipasti, voorgerechten, verse pasta
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Marco Merli

In een über typisch heuvelachtig Umbrisch landschap ligt Casa del Diavolo, letterlijk “Het huis van de 
Duivel”. Ook thuisbasis van een van onze favoriete wijnmakers, Marco Merli. Hij krijgt zonder meer een 

prijs voor zijn opvallende en smaakvolle etiketten en wat zo fijn 
is, is dat de inhoud van de flessen niet voor de schoonheid van 
de etiketten onder doet. Geen chemicaliën in de wijngaard, 
handmatige pluk (waarvan akte) spontane gisting, check, 
weinig tot geen sulfiet, check en attentie tot in werkelijk elk 
detail. Marco’s filosofie is dat gezond fruit, gezonde en lekkere 
wijn oplevert en daar kon hij wel eens gelijk in hebben want 
lekker is zijn wijn zeker. 

Zijn eenvoudigste witte wijn is gemaakt van Trebbiano, 
Grechetto en een klein deel Malvasia. Peer, gist, bloemen, 
weelderigheid. Door zijn mineraliteit en structuur is deze wijn bij 
zeer veelgerechten in te zetten. Verwacht geen wijn met een 
hoog zuur gehalte, dit is een typisch Umbrisch product dat 
zelfs de strijd met stevige gegrilde gerechten aan durft te gaan. 

Voor de echte wijnfreak maakt Marco een witte wijn van alleen Trebbiano. Door de schillen van de 
druiven 19 dagen mee te laten gisten ontstaat een bijzonder product. Droog, complex en ....... 
Wie van pure Sangiovese houdt is hier ook aan het goede adres! Van de Janus kloon maakt Marco een 
kruidige kloeke wilde rode wijn. Puur, super fris en super drinkbaar mede dankzij de belachelijk lage 
hoeveelheid sulfiet. Ondeugend, wilde kersen, leer, specerijen, tabak, kom maar op met die gebraden 
kippen! 

Voor wie wat meer complexiteit wil en, ach laten we het luxe noemen is er de Brucisco Rosso, gemaakt 
van Cabernet Sauvignon en Merlot. Een wat men in Italie taglio bordolese noemt. Geconcentreerd, 
zuiver, fris soepel met fijne tannines en heerlijke kruidige, aardse en lichte vanille tonen.



    Producent/Domein: Cantina Marco Merli   €12,95 Incl. BTW

•     Producent/Domein: Marco Merli 
•     Naam: Janus 
•     Streek: Umbrië 
•     Type: Rood, stil 
•     Kleur: Robijnrood 
•     Druiven: Sangiovese 100% 
•     Wijngaard: Klei, kiezel 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
•     Opbrengst: 5000kg/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting 10-15 dagen maceratie in stalen 

tanks, affinage cement en staal 
•     Filtering/Klaring: geen 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol: 13,5% 
•     Serveertemperatuur: 16C 

Medium body, puur, zuiver, specerijen, leer. Rood fruit

En last but not least de super originele Brucisco Passito. 
Een passito gemaakt van 100% Sangiovese. Lange 
rijping op staal en gebruikte bariques. Een Passito die 
verrast door z’n compleetheid. Niet zo’n mierzoete wijn 
waar je na een slok al genoeg van hebt. Uitermate 
geschikt als begeleider van wat hartigere toetjes als 
taarten gemaakt met noten maar ook desserts met 
chocoladenoten. Het mag raar klinken maar dankzij de 
prachtige tannines kan men deze wijn ook gewoon zo 
drinken, bij een sandwich met ham bijvoorbeeld, zoals 
gezegd een veelzijdige wijn, zeker proberen!
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    Producent/Domein: Cantina Marco Merli  €10,75 Incl BTW    
•     Producent/Domein: Marco Merli 
•     Naam: Brucisco Bianco 
•     Streek: Umbrië 
•     Kleur: Wit stil 
•     Druiven: Trebbiano, Grechetto, Malvasia 
•     Wijngaard: Klei, kiezel. Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
•     Opbrengst: 6000kg/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, tot 12 uur in pneumatische pers, 

temperatuur gecontroleerde vergisting 15/20 dagen daarna 12 
maanden in cement. 

•     Filtering/Klaring: geen 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol: 13% 
•     Serveertemperatuur: 8/12C 

Mineraal, subtiel met structuur. Licht aromatisch, bloemen

    Producent/Domein: Cantina Marco Merli   €18,50 Incl BTW

•     Producent/Domein: Marco Merli 
•     Naam: Brucisco Passito 
•     Streek: Umbrië 
•     Type: Rood, stil. 350ml flesjes. 
•     Kleur: Donker/Robijnrood 
•     Druiven: Sangiovese 100% 
•     Wijngaard: Klei, kiezel 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 
•     Opbrengst: 2KG per plant 
•     Oogst: handmatig, laat Oktober 
•     Vinificatie: Spontane vergisting. 20-25 dagen maceratie in stalen tanks, 12 

maanden op staal, 12 maanden in bariques, 6 maanden op fles. 
•     Sulfiet: Minimale toevoeging 
•     Filtering/Klaring: geen 
•     totaal rond de 900 halve flesjes per jaar 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol: 13,5% 
•     Serveertemperatuur: 16C 

        Prachtige passito, puur, zuiver, niet overheersend zoet maar mooi in balans
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Al jaren maakt Andre wijn, meest voor eigen consumptie en vriendenkring. Hij heeft er flink wat en niet de 
minste mede ook omdat hij nogal eens met vrachtwagens Italie doorkruist. Echte vrienden heb je nooit 
genoeg natuurlijk dus wat doe je? Yes, we breiden de vriendenkring uit door ze wat speciaals aan te 
bieden! 

En speciaal dat is het, een dijk van een Barbera, en we hoeven niet uit te leggen hoe het gemaakt wordt 
wel? Na opening een beetje reductie maar naarmate de fles openstaat komen er de meest heerlijke 
geuren vrij. Dit is een echte! Puntendrinkers zullen hier wat moeite mee hebben maar ik wed dat ze 'm 
niet kunnen laten staan. 

Da provare! 

Azienda Agricola Andrea Cervini/ Vino Del Poggio
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    Producent/Domein: Azienda vitivinicola. Cervini Andrea          €11,05 Incl. BTW
•     Naam: Vino del poggio, vino Rosso 
•     Streek: Emilia 
•     Type: Stil 
•     Kleur: Rood 
•     Druiven: Barbera 100% 
•     Wijngaard: Klei en kalksteen. 
•     Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  60hl/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, lange maceratie, staal 12 maanden 

minstens 12 maanden op fles. 
•     Sulfiet: Zonder toevoeging van sulfiet 
•     Klaring: geen. Filtering: geen 
•     Alcohol: 13,5% 
•     Serveertemperatuur:  14/18C 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariërs 
•     Barbera met mooi zuren. Allemansvriend van veel gerechten. 

Prachtig rood fruit, betoverend aardse geuren.Fruitig, floraal, groen gras.  Bij 
(gefrituurde)vis, groentes 

mailto:info@vinopertutti.nl
mailto:info@vinopertutti.nl


Wijnbouwer zijn, dat was wat Carlo Tabarrini droomde terwijl hij ploegendiensten draaide in een grote 
voedingsfabriek. Een eigen wijnbedrijf vanuit het niets opzetten is geen sinecure en in Italië verlaat je een 
vaste baan niet zomaar voor een ongewis bestaan in de landbouw.  
Maar met intelligentie, creativiteit en veel vasthoudendheid heeft Carlo zijn droom waargemaakt. In 2009 
had hij zijn eerste wijngaard te pakken en begon hij te experimenteren. ‘S nachts fabriek, een paar uur 
slapen en dan de wijngaard in. Zijn filosofie is dat degene die zijn grond goed verzorgt beloond wordt 
met gezond en smaakvol fruit dat gebalanceerde en integere wijnen oplevert. Carlo past zonder meer in 
de categorie natuurlijke wijnmakers maar zelf houdt hij niet zo van het bestempelen van verschillende 
werkwijzen. Geen ideologie of certificatie, maar gewoon proberen de beste en meest pure artisanale 
wijnen maken.  

In de wijngaard werkt hij met biodynamische preparaten. De druivenrassen zijn allen lokale klonen. Het 
werk zowel in kantine als wijngaard doet hij met eigen handen, alleen met de oogst helpt zijn moeder 
hem mee! 

De wijngaarden bevinden zich nabij de prachtige stad Perugia op 350 
meter boven zeeniveau. Dit is de plek waar de oude Etrusken gedijden. 
Het terrein bestaat deels uit mergel, een mengsel van klei en 
fijnverdeelde kalk dat voor kenmerkende zuren en mineraliteit in de 
wijnen zorgt. De druivenrassen zijn: Trebbiano, Grechetto, Sangiovese 
en Verdello. 
Uitgangspunt is zo zuiver mogelijk werken, spontane vergisting, korte 
maceraties tussen de 2 en 6 dagen, 3 weken voor rood, geen controle 
van temperatuur, geen filtering. Lage interventie kenmerkt de werkwijze 
van Carlo wat eerlijke, elegante, zuivere en smaakvolle wijnen oplevert. 
De hoeveelheid sulfiet in de wijn is buitengewoon laag, vaak minder 
dan 10mg/lt.  Onderhand vind men in elke kelder van bevriende 
wijnmakers wel enkele flessen van Carlo wat getuigt van de kwaliteit 
van zijn werk. 

   

Cantina Margò

Vino per tutti



• Producent: Cantina Margó
• Naam: Fiero Bianco Umbria, Grechetto             €12,95 Incl. BTW
•     Regio: Umbrië  
• Type: Stil
• Kleur : Wit
• Druiven: 100% Grechetto     
•     Wijngaard: Mergel, rijk aan fossielen, geen herbiciden, pesticiden of kunstmest,             

biologische en biodynamische werkwijze in kantine en wijngaard.
• Opbrengst: Laag
• Vinificatie: Spontane vergisting, lichte maceraties, geen temperatuur controle. Staal, .geen 

gisten, enzymen of suiker/most toegevoegd. 
• Sulfiet: minimale hoeveelheden indien nodig, totaal vrij vaak minder dan <10mg/liter
• Klaring: geen
• Filtering: geen
• Alcohol: 12%
• Serveer temperatuur: 14C
• Geschikt voor veganisten en vegetariërs

• Producent: Cantina Margó                                          €12,95   Incl. BTW
• Naam: Regio Bianco Umbia, Trebbiano 
• Regio: Umbrië 
• Type: Stil
• Kleur : Wit
• Druiven: 100% Trebbiano  
•    Wijngaard: Mergel, rijk aan fossielen, geen herbiciden, pesticiden of kunstmest, biologische 

en biodynamische werkwijze in kantine en wijngaard.
• Opbrengst: Laag
• Vinificatie: Spontane vergisting, lichte maceraties, geen temperatuur controle. Staal, geen  

gisten, enzymen of suiker/most toegevoegd. 
• Sulfiet: minimale hoeveelheden indien nodig, totaal vrij vaak minder dan <10mg/liter
• Klaring: geen
• Filtering: geen
• Alcohol: 12,5%
• Serveer temperatuur: 13C
• Geschikt voor veganisten en vegetariërs

Strogeel met groene tinten. Aangenaam delicate neus van kruiden en citrus.  Vers fris en 
prachtig in combinatie met vis en kazen.



      © Vino per tutti

• Producent: Cantina Margó                                          €12,95 Incl. BTW
• Naam: Sangiovese Umbria Rosso 
• Regio: Umbrië 
• Type: Stil
• Kleur : rood
• Druiven: 100% Sangiovese
•     Wijngaard: Mergel, rijk aan fossielen, geen herbiciden, pesticiden of kunstmest,             

biologische en biodynamische werkwijze in kantine en wijngaard.
• Opbrengst: Laag
• Vinificatie: Spontane vergisting, geen temperatuur controle.
•    Staal, geen  gisten, enzymen of suiker/most toegevoegd. 50% op gebruikte barriques 

voor 4 maanden.
• Sulfiet: minimale hoeveelheden indien nodig, totaal vrij vaak minder dan <10mg/liter
• Klaring: geen
• Filtering: geen
• Alcohol: 13,5%

Verleidelijke wat wilde Sangiovese. Mooie balans tussen rijp fruit (Bosbessen, bramen en zwarte 
bessen) en zuren. Evenwichtig en mineraal. Fris, strak.



Vino per tutti

   

Vittorio Graziano

He Graziano, alles in orde? Vraagje, waar eet en drink ik fatsoenlijk in de buurt zonder failliet te gaan? 
Moet je nog lunchen? Ik ook, kom hierheen ik heb nog wat over van gisteren en er ligt nog……  
Dat laatste hoorde ik niet omdat een knalgele Ferrari zijn keel op zette. Dat was geen toeval want we 
bevonden ons immers in Maranello dat op een flinke steenworp van casa Graziano ligt. 

Vittorio is een autodidact die tot zijn 18e geen druppel wijn had aangeraakt. Bij kennismaking met een 
plaatselijke schoonheid die groot liefhebber van de plaatselijke wijnen was veranderde dit direct. En 
wel zo direct dat hij na de eerste intense kennismaking met wijn 4 dagen ziek en miserabel in bed 
verbleef.  
Enkele jaren later bevond laatbloeier Graziano zich welhaast even miserabel als administratief 
medewerker achter een bureau. Toen een collega hem vertelde hoeveel jaar hij nog achter dat bureau 
moest zitten voordat hij een pensioen zou krijgen besloot hij maatregelen te nemen. Ziek van de 
binnenlucht werd het de buitenlucht.  
We praten jaren 70 een tijd waarin veel wijnboeren in Emilia de traditionele manier van wijnproduceren 
met hergisting op de fles achter zich lieten en zich overgaven aan het produceren van sterk 
aangesuikerde zoetige Lambrusco’s. En hier wordt het interessant, Vittorio kwam er al snel achter dat 
hij met de halve hectare die zijn familie van oudsher had niet veel ging klaarspelen. Al pratende met 
de oude garde in de zone verzamelde Vittorio vitale kennis, informatie over terreinen en bijzonder 
plantmateriaal. Langzaamaan verzamelde hij een paar hectare terrein waar hij een ruime selectie aan 
oude deels onbenoemde variëteiten aanplantte. 
Waar de meeste wijnmakers in de regio kozen voor modernisering deed Vittorio juist het 
tegenovergestelde. Remfermentatie in de fles, oude variëteiten, geen toevoeging van gist, geen of 
weinig sulfiet, en veel verschillende druivenrassen. Het laatste gaat compleet tegen de moderne DOC 
regels van Emilia in. Ook hier wil hij wel wat woorden aan vuil maken, ‘de moderne DOC regels zijn het 
werk van pennenlikkers en niet gebaseerd op wat de wijngaard en de wijn nodig hebben.’ 
Bemesten doet ie door een een keur aan planten in de wijngaard te zaaien. Alleen al  de in overvloed 
in zijn wijngaard groeiende radicchio’s zijn voor ons een reden om in het vroege voorjaar even te 
buurten.  

Plantdichtheid is met 5 a 6000 planten per hectare redelijk hoog. Al met al heeft Vittorio ongeveer 12 
verschillende druivensoorten op zijn terrein en afgezien van Lambrusco Grasparossa, Trebbiano en 
Malbo Gentile heeft ie geen idee van de namen. Hij werkt extreem biologisch maar is niet 
gecertificeerd omdat dit veel kosten met zich mee brengt en zoals hij zelf zegt ‘de ballen had’ van de 
keuringsinstituten. 



Voor alle wijnen worden de druiven ontsteeld, vergisting 
gebeurt spontaan in glasvezel omdat dat volgens Vittorio 
meer lucht aan de wijn geeft dan staal. Voor de frizzantes 
worden de wijnen met ongeveer 10 gram restsuiker 
gebotteld. De refermentatie in de fles neemt ongeveer 
twee maanden in beslag. Let wel deze manier is 
bijzonder, nog maar 2% van de Lambrusco producenten 
werken op deze manier. De andere wijnen worden 
volgens het Chermat-proces gemaakt waarbij de 
refermentatie in autoclave plaatsvindt. Vittorio:’ Charmat 
ontneemt de wijn alle karakter, het is veel te heftig proces 
dat eerder frisdrank dan wijn oplevert’. Hij zit vol met dit 
soort uitspraken en een andere favoriet is dat de methode 
Ancestrale een onjuiste bewoording is. Volgens hem zit er 
geen methode achter en gebeurde de hergisting omdat 
het een natuurlijk proces is.  

Als we zo vrij mogen zijn, gunt u zichzelf enkele van deze 
meesterwerkjes in de kelder. Deze wijnen zullen u ook na 
oudering op de fles verbazen met hun kracht schoonheid 
en fenomenale lekkerheid. 
Houdt onze site ook in de gaten want met wat geluk komt 
er bij de volgende aanvulling van ons assortiment ook wat 
stille en nog een andere welhaast uitgestorven frizzante 
mee.

 • Producent/Domein: Vittorio Graziano                 € 12,95 Incl. BTW
     Naam: Lambrusco "Fontana dei Boschi IGT"
 • Streek: Emilia Romagna - Castelvetro Modena 
 • Type: Frizzante 
 • Kleur: Rood 
 • Druiven: Lambrusco di Grasparossa, Malbo Gentile en een mooie 

verzameling onbekende varieteiten 
 • Wijngaard: Klei en kalksteen, 20 a 30 jaar oud. 
 • Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  50hl/ha 
 • Vinificatie: Spontane vergisting, temperatuur ongecontroleerd, 

fiberglas, gebotteld met ongeveer 10gr. restsuiker, herfermentatie op 
fles met eigen gisten. 

 • Sulfiet: geen  
 • Klaring: geen  
 • Filtering: geen 
 • Alcohol: 11,5% 
 • Serveertemperatuur: 10C 
 • Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

  Violetkleurig schuim, rustiek, vol, droog.Fruitig, mineraal. Kers, 
bramen, pruimen. 
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 • Producent/Domein: Vittorio Graziano           €12,95 Incl. BTW
 • Naam: Smilzo 
 • Streek: Emilia Romagna - Castelvetro Modena 
 • Type: Frizzante 
 • Kleur: Rose 
 • Druiven: Uva Tosca, Lambrusco sorbara en onbekende variëteiten 
 • Wijngaard: Klei en kalksteen, 20 a 30 jaar oud. 
 • Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  50hl/ha 
 • Vinificatie: Spontane vergisting,  korte maceratie (nacht), 

temperatuur ongecontroleerd, fiberglas, gebotteld met ongeveer 
10gr. restsuiker, herfermentatie op fles met eigen gisten. 

 • Sulfiet: geen  
 • Klaring: geen 
 • Filtering: geen 
 • Alcohol: 11,5% 
 • Serveertemperatuur: 8/12C 
 • Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

             Sappig, fris, de light versie van de Lambrusco.   Bosvruchten, 
floraal, specerijen 

 • Producent/Domein: Vittorio Graziano            €12,95 Incl. BTW
    • Naam: Ripa Di Sopravento 
 • Streek: Emilia Romagna - Castelvetro Modena 
 • Type: Frizzante 
 • Kleur: Wit 
 • Druiven: Trebbiano Modenese, een andere Trebbiano en 3 

onbekende variëteiten 
 • Wijngaard: Klei en kalksteen, 10 a 30 jaar oud. 
 • Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. Opbrengst:  50hl/ha 
 • Vinificatie: Spontane vergisting, temperatuur ongecontroleerd, 

fiberglas, gebotteld met ongeveer 10gr. restsuiker, herfermentatie 
op fles met eigen gisten. 

 • Sulfiet: geen 
 • Klaring: geen 
 • Filtering: geen 
 • Alcohol: 11,5% 
 • Serveertemperatuur: 8/12C 
 • Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 

            Krokant sappig, mineraal, en lang. Beats most champagnes 
hands down. Prachtige fermentatietonen, brooddeeg, mineraal, 
vuursteen, vruchten.
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Cascina Zerbetta

Ergens verlaten in de heuvels van Monferrato (Piedmonte) ligt het landgoed (7ha) van Cascina Zerbetta.  
Paolo en Annamaria runnen het familiebedrijf waar ze naast de een agriturismo gelukkig voor ons ook 
nog tijd hebben om met 3 hectare wijngaard erg lekkere wijn maken. Naast druiven worden worden er 
ook noten en geneeskrachtige planten verbouwd wat aangeeft dat ze erg gefocust zijn op het welzijn van 
hun landgoed. Zerbetta is biologisch/dynamisch gecertificeerd en respect voor natuur en  milieu staat 
hier ook hoog in het vaandel. 

Goede gezonde en bovenal smaakvolle wijn voor iedereen met uiterst respect voor het milieu was de 
missie waar Paolo Malfatti van jongs af aan van droomde. En die droom is uitgekomen! Hij maakt wijnen 
waar je meer het handwerk in het veld in proeft dan dat in de kantine. Hijzelf zegt met een lach dat ie 
intiem met de planten samenwerkt om zijn wijnen te maken. Op de 
juiste manier snoeien en daarna de juiste ranken kiezen zodat 
licht en lucht hun werk kunnen doen. Op de grond vind men 
dankzij de groene bemesting een keur aan verschillende planten 
die naast het aanmaken van voedingsstoffen ook het juiste 
microklimaat creëren zodat onze insectenvrienden zich thuis 
voelen. Op het juiste moment handgeplukt, transport in kleine 
kistjes, strenge selectie en in de kantine geen chemie, waar nodig 
een beetje oud hout en rijping op de fles. 

Dit zijn wijnen waar je steeds bij terugkomt, uitmuntende prijs 
kwaliteitsverhouding. 



    Producent/Domein: Cascina Zerbetta (azienda biologico)   €9,95 Incl BTW

•     Naam: Quattrocento 
•     Streek: Piemonte Monferrato   
•     Jaar: 2014  
•     Type: Stil 
•     Kleur: Wit Druiven: Sauvignon Blanc en ongeveer 10% Müller Thurgau. 
•     Wijngaard: Klei, silt en kalk, zuidoost. Geen herbiciden, pesticiden of 

kunstmest. Biodynamisch, Demeter gecertificeerd. Opbrengst:  25hl/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, maceratie 3 dagen temperatuur 

ongecontroleerd, staal 6 maanden, minstens 3 maanden op fles voor verkoop.   
•     Klaring: geen. Filtering: geen 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol 13% 
•     Serveertemperatuur 8/12C 

Sauvignon Blanc en 20% Müller Thurgau. Clean en fris, mineraal, diepgang. 
Fruitig, floraal, groen gras.  Bij (gefrituurde)vis, groentes 

    Producent/Domein: Cascina Zerbetta (azienda biologico)   €9,95 Incl BTW

•     Naam: Barbera del Monferrato DOC
•     Streek: Piemonte Monferrato   
•     Jaar: 2013 
•     Type: Stil 
•     Kleur: Rood  
•     Druiven: Barbera 100% 
•     Wijngaard: Klei en kalk, zuidoost. Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest.               

Biodynamisch, Demeter gecertificeerd. Opbrengst:  30hl/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, maceratie 10 dagen, temperatuur gecontroleerd. staal 8 

maanden minstens 4 maanden op fles voor verkoop.   
•     Klaring: geen. Filtering: geen 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol 14% 
•     Serveertemperatuur14/19C 

Medium body, droog. Geconcentreerd maar plezierig fris en drinkbaar door mooi zuren hint 
van bitter en mooie tannines. Kersen, rozen, fijne amandel tonen, drop
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    Producent/Domein: Cascina Zerbetta (azienda biologico)    €11,95 Incl BTW

    
•     Naam: Piangalardo Monferrato Rosso DOC 
•     Streek: Piemonte Monferrato   
•     Jaar: 2009 
•     Type: Stil 
•     Kleur: Rood Druiven: Barbera 75% ,  Canernet Sauvignon 10%, merlot 15% 
•     Wijngaard: Klei en kalk, zuidoost. Geen herbiciden, pesticiden of kunstmest. 

Biodynamisch, Demeter gecertificeerd. Opbrengst:  30hl/ha 
•     Vinificatie: Spontane vergisting, maceratie 15 dagen temperatuur ongecontroleerd, hout 

12 maanden minstens 6 maanden op fles voor verkoop.   
•     Klaring: geen. Filtering: geen 
•     Geschikt voor Veganisten en Vegetariers 
•     Alcohol 15% 
•     Serveertemperatuur14/19C 

Barbera met een klein beetje Merlot en Mabernet Sauvignon die de wijn iets ronden, kleur 
en een fantastisch rijke doch elegante structuur geven. Rijp fruit, gedroogde pruimen 
zwarte bessen, drop 
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