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Serveer hem bij fijne gerechten met 
rood vlees, stoofpotjes, grillades, 
Pecorino kaas, haarwild en groot wild.

FOODPAIRING

Pecorino, Burrata, Provolone
KAAS

Falstaff : 92/100
Vinum : 17/20
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Vino Nobile di
Montepulciano

APPELLATIE

L O C A T I E

Mediterraan met droge en 
warme/hete zomers

KLIMAAT

De druiven worden met de hand 
geplukt en worden ontrist. Na een 
lichte kneuzing starten de fermentatie 
en maceratie in inox tanks. Dit proces, 
dat 15 à 20 dagen in beslag neemt, 
is temperatuur-gecontroleerd en 
verloopt aan maximum 29 °C. De wijn 
rijpt 18 maanden in barriques van 
500 liter uit Franse eik. Dit wordt nog 
gevolgd door een verdere rijping van 
6 maanden in grote foudres van 30 en 
40 hl uit Slavoonse eik. Tot slot rust hij 
nog 6 maanden op fles in de kelders 
van het domein.

VINIFICATIE

De 16 hectare Vino Nobile-wijngaarden 
die tussen de 300 en 400 meter hoogte 
liggen, zijn zuidwestelijk georiënteerd 
en bezitten een kiezelrijke bodem die 
voornamelijk uit mergel bestaat. De 
gemiddelde leeftijd van de stokken 
bedraagt 20 jaar. Er staan zo`n 5,200 
stokken per hectare. Voor deze cuvée 
wordt een selectie gemaakt van de 
beste percelen.

WIJNGAARD

Het verhaal van dit domein in Montepulciano 
start, een beetje verrassend misschien, in 
Zwitserland, waar een groep van enthousiaste 
wijnliefhebbers regelmatig tafelwijn uit die regio 
importeerde. Maar het leek hen toch nog leuker 
om daar hun eigen wijnen te kunnen maken. Toen 
Canneto te koop stond, werd er dan ook niet lang 
getwijfeld. De prachtig gelegen wijngaarden zijn 
in een golvend landschap dat tussen de 350 en 400 
m varieert ingebed, dit aan de westelijke zijde van 
Montepulciano met zicht op de pittoreske kerk 
van San Biago. Van bij de aanvang streefden ze 
naar een continue verbetering in de kwaliteit van 
hun wijnen, waarvoor ze ook zware investeringen 
hebben gedaan in de wijngaarden en kelder. 
De kiezelrijke bodem bestaat voornamelijk uit 
mergel. Naast Sangiovese vind je er ook nog een 
beetje Merlot en Cabernet Sauvignon. Canneto 
bestaat uit 48 hectare, waarvan er 30 als wijngaard 
fungeren. Hiervan vallen 16 hectare onder Vino 
Nobile di Montepulciano. Deze appellatie is 
misschien net iets minder bekend dan Brunello 
di Montalcino, die andere beroemde Sangiovese 
wijn. Maar dit is ten onrechte want door zijn 
ander terroir biedt Vino Nobile een toch lichtjes 
afwijkend smakenpalet, en zo zorgt hij echt voor 
een verrijking in het aanbod met de Sangiovese 
druif, die ze hier Prugnolo Gentile noemen.
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