Biologische wijn
van de maand

ERBALUNA
ITALIË PIEMONTE

Bij de feestdagen hoort wel eens een wijn
van de hogere klasse. Daarvoor gaan we nu
even naar LA MORRA in het hartje van de
Langhe heuvels van Piëmonte in Italië.
Daar vinden we het familiebedrijf Erbaluna
van de gebroeders Severino en Andrea
Oberto. Al eeuwenlang wordt hier door de
familie Oberto wijn verbouwd. In hun kelder bewaren ze nog flessen Barolo van de
twintiger jaren van de vorige eeuw en een
verzameling van alle jaargangen sinds
1958.
In het midden van de 80-tiger jaren schakelden zij volledig over op de biologische
wijnteelt om een maximale kwaliteit te
halen uit hun kostbaar terroir.

Een klein overzicht van
hun klassewijnen:
De Erbalune rosso, sensa sulfiti aggiunti is
zoals de naam zegt een wijn gemaakt zonder
enige toevoeging van sulfiet (SO2) Die is
gemaakt met de druiven Dolcetto en Barbera.
Uiteraard is dit een buitenbeentje want wijn
maken zonder sulfiet is geen sinecure. Weinig
wijnboeren slagen er in op die manier lekkere
wijnen te maken, maar Severino leverde hier een
staaltje af van een perfect en smaakvol product.
De neus is fruitig en de mond stevig maar toch
rond met zachte tannine zodat die past bij pasta’s, salades met salami, kazen en vegetarische
gerechten.

Bio, ook in uw glas!
Het grootste aanbod
van biologische wijnen uit :
Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk,
Spanje, Portugal, Australië, Argentinië,
Chili en Zuid Afrika.
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Hun Nebbiolo Langhe gemaakt met de druif
Nebbiolo heeft een diep fruitig aroma (kersen)
met toets van truffel en is rond en complex
geconcentreerd. Past bij zowel rood als wit
vlees, gevleugeld wild en stevige kazen.
De Barbera La Rosina is intens fruitig in de
neus (vooral pruimen) en heeft een vol fruitige
smaak met veel body die dan weer past bij kruidige gerechten.
Ten slotte het paradepaartje, de Barolo die een
“Coup de coeur” haalde in de Guida al Vini
d’Italia. Het aroma is ruim en complex met wat
teer, viooltjes en truffel. Krachtig, wat rokerig
in de mond met zachte maar aanwezige tannine.
Past uiteraard bij alle wildgerechten.
Erbaluna is ook aangesloten bij Agroturismo
en biedt een 5-tal comfortabele kamers met origineel meubilair van de oude hoeve. Het ontbijt
is inbegrepen (zie hun website) Vanop het ruim
boventerras heeft men een prachtig uitzicht
over de bergachtige omgeving van de Langhe
streek.

Antoon DE PAEPE

Website wijnbouwer: www.erbaluna.it
Invoerder voor België: www.biotiek.be

