
the best grapes 
bottled for you

Barbera
DRUIVEN

Conventioneel
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Azienda Ca’viola
Brichet 2018

P R O F I E L

Riedel Syrah

Azienda Ca’viola 13-15°C

2028

SAPPIG | KRUIDIG 
STEVIG

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Deze wijn is een goede match bij 
kruidige tajinnes, pittige visgerechten 
en sappig varkensvlees.

FOODPAIRING

Emmental, Normandische kazen: 
Livarot, Pont l’Evêque, Taleggio (Italië).

KAAS

James Suckling: 91/100
AWARDS

BESTEL EN 
MEER INFO



Italië
LAND

Piemonte
REGIO

Barbera d’Alba
APPELLATIE

L O C A T I E

Gematigd-warm met zowel 
orografische als maritieme 
invloeden

KLIMAAT

De fermentatie komt spontaan op 
gang door de inheemse gisten. Dit 
proces neemt 15 dagen in beslag en is 
temperatuur-gecontroleerd. Hierna 
rijpt de wijn gedurende 12 maanden 
in grote houten vaten. Hij wordt 
ongefilterd gebotteld. De jaarlijkse 
productie bedraagt zo’n 15,000 flessen.

VINIFICATIE

De Barbera druiven komen van 
verschillende percelen in Montelupo 
Albese die in totaal 2,4 hectare 
totaliseren. De 20 jaar oude stokken 
groeien op steile hellingen die Zuid 
en Zuidoost zijn georiënteerd, en dit 
op een 400 meter boven zeeniveau. Er 
staan zo’n 5,000 ranken per hectare 
die een opbrengst geven van 7 ton 
druiven per hectare. De bodem met 
een alkalische zuurtegraad bestaat uit 
zandsteen, leem en kalksteen, dit geeft 
een mozaïek aan kleuren met grijze, 
rode en geelachtige nuances.

WIJNGAARD

Azienda Ca’Viola is het geesteskind van Beppe en 
Simonetta Ca’Viola. Dit vrij recente en moderne 
wijnbedrijf bevindt zich in Dogliani, zo’n 20 km ten 
zuiden van Alba. Beppe was eigenlijk voorbestemd 
om in de wijnwereld te stappen: van kindsbeen af 
leefde hij tussen de wijngaarden, dus zijn keuze 
om oenologie te gaan studeren aan het befaamde 
oenologisch centrum in Alba kan nauwelijks 
een verrassing zijn. Tijdens zijn eerste stappen 
in de wijnwereld kreeg hij aanmoedigingen van 
de vermaarde wijnbouwer Elio Altare. Al snel 
groeide zijn faam en nam hij een adviserende rol 
op bij Moccagatta en Vietti. Dit leidde in 2002 tot 
de verkiezing tot beste oenoloog van het jaar door 
de zeer invloedrijke Italiaanse wijngids Gambero 
Rosso. Vanaf 2005 kon Beppe voor het eerst een 
met Nebbiolo ranken beplante wijngaard met een 
absolute top ligging in eigen beheer exploiteren. 
De bijna 2 hectare grote Sottocastello di Novello 
wijngaard ligt aan voet van het Castello di Novello. 
Ca’Viola produceert zowel wijnen met Nebbiolo, 
Barbera als Dolcetto druiven. De bodem bezit een 
hoger percentage aan kalksteen dan bij de meeste 
klassieke Barolo’s. Dit geeft deze wijn een heel 
elegant karakter en onderscheidt hem ook van 
andere Barolo’s want Beppe vindt de herkenning 
van het terroir in zijn wijnen zeer belangrijk.

WIJNBOUWER: AZIENDA CA’VIOLA

W I J N B O U W


