
 
 

19 september 2019 - Commanderij Hageland  

 
Piemonte Proeverij –Lokale druivenrassen en wijnen 



 
Een blik op de geografische kaart van Italië 



 
Le Colline e I vigneti del Piemonte fanno parte 

del Unesco World Heritage 



 
 
 
 

Alto Piemonte 
 



 
 

Francesco Brigatti – Mottobello Greco 
Novarese(Erbaluce) 



 
 
 

Francesco Brigatti – Mottobello Greco 
Novarese(Erbaluce) 

kleur: licht geel met groene tinten  
Samenstelling: Greco Novarese  
Profiel:  wijngaarden rijk aan  fluvial-alluviale sedimenten, 
rijk aan leem en relatief zuur. Mottobello betekent "Lovely 
Hill". De zuidwest gerichte wijngaard is 2,5 hectare groot 
Leeftijd wijnstokken: 30 jaar  
Plantdichtheid per hectare: 1.200 wijnstokken  
Opbrengst per hectare: 2.800 Kg  
Oogst: eind september  
Vinificatiemethode: zachte persing van de druiven, 8 uur 
maceratie, gisting in roestvrijstalen vaten bij 17°C  
Hoogte: 4 maanden in roestvrij stalen vaten  
Verfijning: minstens 2 maanden in de fles 
Neus: intense tonen kamille, jasmijn, bloesem en 
citrusvruchten  
Smaak: medium body, en mineraliteit  
Pairing with: verse kazen, wit gegrild vlees, vis en 
zeevruchten  
Serveertemperatuur: 10 °C  



Langhe 



 
 
 
 

Umberto Fracassi Ratti Mentone - Nascetta 2017 
 
 



 
 
 
 

Umberto Fracassi Ratti Mentone - Nascetta 2017 
 
 

Gebied: 2 hectare in de heuvels tussen La Morra & Cherasco 
 
Druivensoort: Nascetta 
Wat is het verschil tussen Nas-Cëtta en Nascetta? De Nas-
Cëtta komt uit Novello en dit kan dus alléén één van de negen 
producenten zijn die van aldaar komen. De Langhe Nascetta 
kan geproduceerd worden in elk ander dorp dat tot Langhe 
behoort en geautoriseerd is volgens het Disciplinaria om deze 
variëteit te produceren. 
 
Dichtheid: 4.000 wijnstokken per hectare 
 
Teelt: Guyot  
 
Gemiddelde hoogte: 350 m boven zeeniveau 
 
Oogstperiode: midden september 
 
Rijping in roestvrij staal – temperatuur gestuurd, daarna op 
fles 3 maand 



 
 
 
 

Alto Piemonte 
 



Enrico Crola – Colline Novaresi  DOCVespolina 2016 



Enrico Crola – Colline Novaresi  DOCVespolina 2017 
Kleur: helder rood met violette reflecties. 
 
Boeket: Intens, karakteristiek en fruitig boeket met een vleugje 
kruiden. 
 
Smaak: Harmonische, droge smaak, met fatsoenlijke 
tannines.Koppeling van voedsel: het past perfect bij hoofdgerechten, 
wild, gezouten vleeswaren en oude kazen. 
 
Druivensoort: 100% Vespolina.Opbrengst per hectare: 65q. 
 
Vinificatie: natuurlijke alcoholische gisting, malolactische gisting in 
roestvrijstalen tanks bij gecontroleerde temperatuur, koud 
gestabiliseerd.Rijping: minimaal 6 maanden in de fles 
 
Aanbevolen serveertemperatuur: 18°C. 
 



Francesco Brigatti -  Barbera -  Campazzi 2017 
Kleur: diep robijn  
Samenstelling: 100% Barbera 
Profiel : oorsprong van het terroir is fluvial-alluviale sedimenten rijk 
aan leem en relatief zuur. De zuidwest georiënteerde wijngaard is 2,5 
hectare groot Leeftijd van de wijnstokken: 25 jaar  
Plantdichtheid per hectare: 2.000 wijnstokken  
Opbrengst per hectare: 3.500 kg  
Oogst: begin oktober  
Vinificatiemethode: begin van de selectie van de trossen in de 
wijngaard, gisting in roestvrijstalen vaten met 5-daagse huidcontact 
• Rijping: houtrijping 6 maand - minstens 6 maanden op fles Net als 
andere inheemse variëteiten onderscheidt de Barbera van 
• Neus: zwarte pruim met tonen van rode kers, vanille, cacao en 
violet  
• Smaak: Vol en gestructureerd, goed uitgebalanceerd met zachte 
tannines  
• Pairing met:  lumache (escargots), Bagna Cauda (knoflook en 
ansjovis op basis van lokale dip), bbq en graansoepen  
• Serveertemperatuur: 18 °C  



Coste della Sesia 

Alto Piemonte Wine Tasting – 1 februari 2019 - Lede  



Centovigne Castello di Castellengo 



 
Jonge generatie wijnmakers in Centovigne 



 
Rosso della Motta -Nebbiolo 2016 

Wijngaard: zeezand, grind, mergel en klei 
 
Wijnstokken: 100% Nebbiolo 
 
Dichtheid: 5.000 hectare planten 
 
Hoogte: 250 - 300 meter boven zeeniveau 
 
Oogst: handmatige oogst in kleine kistjes om te beginnen 
vanaf de eerste dagen van oktober 
 
Vinificatie: de-stemming en zachte persing, spontane gisting 
met batonnage en 15 dagen maceratie. 
 
Rijping  in cementtanks en eikenhouten vaten gedurende 12 
maanden  



Terroir dei Cru del Roero  



 
 

Poderi Vaiot  



 
 
 
 

Poderi Vaiot – Sessantadi - Nebbiolo  del Roero 2017 
 
 

Druivensoort: 100% Nebbiolo 
 
Productiegebied: Roero 
 
Kleur: helder robijnrood, neemt granaat aan met het 
verstrijken van de jaren. 
 
Neus: intens, met aroma's van viooltjes, wilde bessen en 
zoete specerijen. 
 
Smaak: warm en intens, precies de juiste hoeveelheid 
tannines, soepel en goed uitgebalanceerd. Elegant en 
lang. 
 
Foodpairing: geweldig met kazen en smakelijke 
hoofdgerechten, rood vlees en wild 
 
 



 
 
 
 

Umberto Fracassi Ratti Mentone -  Barolo Mantoetto 
2015 

 
 

Umberto Fracassi Ratti Mentone,  de 82-jarige eigenaar van het 
wijndomein,  is van mening dat je om een uitstekende wijn te 
produceren er enkel moet voor zorg dragen dat je de oogst niet 
beschadigd in de kelder. Enkel onkruid wegnemen rond de 
stomp,  zorgvuldig snoeien en bijsnoeien zodat de enkel de 
beste schuiten kans krijgen om geoogst te worden is wat 
behoort tot z’n filosofie.  Hij wil ook de wijn 4 jaar laten rijpen in 
Sloveens eik. Dit is veel meer als wat bij wet BAROLO DOCG 
wetgeving opgelegd is. 
• De Mantoetto is een buitengewone wijn, heldere, amarant 
kleur met granaat in het bijzonder in de nagel en reflexen. De 
neus is persistent, vinous en fruitig met hints van pruim, kers, 
kersen jam en zoethout.   
• Kleur: granaat rood, glanzend, met oranje reflecties. 
• Bouquet: sober, maar fluweelzachte, aangename, intense 
geur van violet en verwelkte rozen 
• Smaak: droog, vol, robuust maar fluweelzacht met sterke 
herinneringen aan "teer." 
• Druif Nebbiolo variant "Lampia", "Michet" en "Rose". 
Alcohol: 14.5'. 



Bedankt voor uw aandacht!  

Tot ziens in België of 
Pïemont 



https://www.madeinpiedmont-wines.be 
 
 

Schrijf in voor onze degustaties/nieuwsbrief en u ontdekt ook andere exclusieve domeinen 
 
 
 

Ook tijdens de kantooruren maar zeker ook erna +32 (0)478/70.48.36 
sales@madeinpiedmont-wines.be 

 
Wijnen bestellen online of via bezoek aan onze  

“Made In Piedmont Wines” 
Reymeerstraat 47 

9340 LEDE  
Check onze openingsuren online of neem contact op via email of telefoon 

 



Producent Druif  Naam Wijn  Jaar Prijs 
Francesco Brigatti  Greco 

Novarese 
Mottobello 2018 12 

UmbertoFracassi Nascetta Nascetta 2017 15 
Enrico Crola  Vespolina Vespolina 2017 14 
Centovigne  Nebbiolo 

Alto Piem 
Rosso della 
Motta  

2015 11,50 

Poderi Vaiot  Nebbiolo 
Roero 

Sessantadi 2017 14,40 (***) 

Francesco Brigatti Barbera Campazzi 14,50 

UmbertoFracassi Nebbiolo  Barolo 
Mantoetto 

2015 32,00 


