Biologische wijn
van de maand

NATALINO
DEL PRETE
ITALIË PUGLIA

Puglia, gelegen in de hiel van Italië was jarenlang een vrij onbekend gebied, althans op
toeristisch gebied. Hierin komt nu snel verandering. Bij de Italianen was dit al lang een
ideaal vakantieoord, nu komen ook meer en
meer Noord Europeanen die nog ongerepte
regio ontdekken. Puglia is ook de grootste
olijfolieproducent in Italië.
Enkele kleine stadjes zijn wondermooi o.a.
Lecce, Ostuni, Tarranto, Gallipoli om nog te
zwijgen van de prachtige kusten, afwisselend
rotsachtig of met mooie zandstranden. Puglia
is ook beroemd voor zijn trulli’s (Europees
erfgoed)
Natalino del Prete is een zestiger van de oude
stempel. Zijn wijngaard is piepklein (6 Ha) en
wordt fanatiek bewerkt. Alles draait bij hem
rond de pure natuur. Enige interventie zowel in
de wijngaard als bij de vinificatie is uit den boze.
Gebruik van enig chemisch verdelgingsmiddel
en zelfs zwavel is taboe. Zijn wijnen zijn dan ook
totaal sulfietvrij. Ik kon nauwelijks geloven dat
ze slechts 5 mg./lit sulfiet bevatten (10mg./lit is
normaal van nature uit) maar de laboproeven
bewezen de juistheid van zijn bewering.
Overigens is Natalino in Puglia de pionier van
de bio wijnteelt.
In Puglia komen enkele grondgebonden unieke
druivensoorten voor nl. de Primitivo, de
Negroamaro, De Malvasia Nera en de
Aliatico.

Het assortiment:
“Nataly” Primitivo del Salento, een pikdonkere en vrij krachtige wijn met in zijn jeugd veel
fruit. De neus en mond zijn in de aanvang vrij
aards, maar na opschudden komt het rode fruit
ruim naar boven. Deze typische Pugliawijn leent
zich perfect bij gevogelte en stoofschotels bv.
een tajine met konijn.
“Il Pioniere”, een assemblage van Negroamaro
en Malvasia Nera. Een in de neus aromatische
wijn met aardse tonen (humus) en in de mond
kruidig en licht fruitig. Gaat perfect samen met
rood vlees, alle wild en bij stoofschotels.
“Anne” Negroamaro is een krachtige warme
en kruidige wijn met wat tannine. Mooi fruitig in
neus en mond die geschikt is bij alle wit en rood
vlees, gevogelte en kazen.
Tenslotte de Sorso Antico, gemaakt met de
druif Aliatico. Een merkwaardige wijn die het
midden houdt tussen een aperitief- en een dessertwijn. Een iets bittertje bij de aanzet, gaat
over in wat zoetere tonen. Deze wijn is perfect
geschikt bij zwarte chocolade en chocoladetaart.
Stuk voor stuk wijnen die een ontdekking waard
zijn voor de echte wijnliefhebber!

Antoon DE PAEPE
Website wijnbouwer: http://www.vino-bio.com
/regioni/Puglia,13/Natalino-Del-Prete.html
Exclusief invoerder voor België: www.biotiek.be

Bio, ook in uw glas!
Het grootste aanbod
van biologische wijnen uit :
Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk,
Spanje, Portugal, Australië, Argentinië,
Chili en Zuid Afrika.

BIOTIEK
Invoerder Groot- en kleinhandel
270 wijnen van 79 biologische
en biodynamische wijnbouwers

Degustatiedagen
in Zoersel en Galmaarden-Vollezele
Vraag vrijblijvend uitnodiging,
prijslijst en wegbeschrijving
OF kijk voor alle info op

www.biotiek.be
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Adres ZOERSEL : BIOTIEK
Ten Hoflaan 22 2980 Zoersel Tel. 03-312 24 38

Adres Huis Pelsenbroek
Langestraat 6 1570 Vollezele Tel. 054-56 91 21

WWW.LEVENSSCHOOL.BE
TEL +32 11 60 16 75
INFO@LEVENSSCHOOL.BE
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