Naam van de wijn: Riff Merlot Cabernet
Producent: Alois Lageder - Progetto Lageder
Herkomstbepaling: IGT Vigneti delle Dolomiti
Druivenras(sen): merlot, cabernet
Wijnbedrijf: Alois Lageder is een bijna 200 jaar oud wijnbedrijf dat al meer dan 25 jaar laat
zien dat kwaliteit, duurzaamheid en kwantiteit zeer goed samen kunnen gaan. Het is de
grootste wijnproducent van de regio Trentino Alto Adige. Alois Lageder bezit als vijfde
generatie wijnmaker 53 hectare eigen wijngaarden en koopt de opbrengt van 120 hectare
die hij apart vinifieert, met in totaal 1,5 miljoen flessen waarvan 30% biologisch of
biodynamisch zijn. Het wijnbedrijf van Alois Lageder werd in 2012 door Gambero Rosso zelfs
uitgeroepen tot het meest duurzaam producerend van Italië. Alois Lageder organiseert sinds 2000 het
jaarlijkse evenement Summa dat gericht is als ideëel concept op biodynamische wijnen, en wat innovatie
betreft zit het ook wel goed; zijn zoon Clemens experimenteert volop met barriques die gevuld zijn met
wijnen van druivenrassen als assyrtiko, petit manseng, chenin blanc en de lokale witte druivensoort
blatterle. De wijnen van Alois Lageder zijn onder te verdelen in de topwijnen van het eigen Tenutae Alois
Lageder met "grand cru" wijngaarden als Löwengang, Casòn Hirschprunn, Krafuss en Lindenburg. De reeks
van terroirwijnen zoals b.v. Rain Rieling, Conus Lagrein Riserva, Lehen Sauvignon en Haberle Pinot Bianco.
Een uitgebreide serie van mono cépage wijnen (wijnen van een enkele druivensoort) met daarin o.a.
merlot, lagrein, chardonnay, schiava en pinot noir. De vierde categorie is Progetto Lageder die bestaat uit
twee basis wijnen: de witte Riff Pinot Grigio en de rode Riff Merlot Cabernet (riff verwijst naar de
kalksteenondergrond, een vroegere oceaanbodem). Dit zijn wijnen van instapniveau; volgens de Alois
Lageder normen dan welteverstaan.
Regio: De regio Trentino-Alto Adige ligt in het noordoosten van Italie en die zich uitstrekt in een driehoek
van de noordelijk punt van het Garda meer tot aan de de uitlopers van de Alpen, de Dolomieten.
Trentino-Alto Adige bestaat uit de provincies Trente en Bolzano (= Alto Adige), twee gebieden die
behoorlijk tegengesteld zijn. Terwijl Trente authentiek Italiaans is, is Alto Adige met zijn Oostenrijkse
achtergrond (pas sinds 1919 Italiaans) nog steeds Duits sprekend en voelen zich nog steeds Südtirolers.
Zijn de wijnen uit Trente waar een mediterraan klimaat heerst en vooral van rijke kleibodems afkomstig
zijn met hoge rendementen en dus niet al te interessant, de wijngaarden uit Alto Adige liggen
daarentegen voornamelijk op hellingen en terrassen in de dalen van de Dolomieten, met terroirs die zeer
afwisselend zijn qua bodemsamenstelling en met veel verschillende microklimaten die wel weer gemeen
hebben dat er 's nachts veel afkoeling is met fraaie zuren als resultaat. Wordt er in Trente vooral nog
wijnbouw met pergola’s toegepast in Alto Adige werkt men juist veel moderner met
rendementsbeperkingen en veel wijnstokken per hectare die met moderne druivenrassen als b.v.
chardonnay, sauvignon blanc, blauburgunder en cabernet sauvignon werkelijk klasse wijnen opleveren.
Kortom tussen de wijnen uit Trentino en Alto Adige is er een verschil van tussen doorsnee en echte
kwaliteit.
Vinficatie (wijnbereiding): Na de oogst worden de druiven ontsteeld en direct gekneusd en ondergaan 12
dagen lang een temperatuur gecontroleerde alcoholische gisting op grote roestvrijstalen cuves. Daarna
worden de druiven geperst en het sap overgestoken op grote betonnen vaten. Na 18 maanden rijping
vindt de botteling plaats.
Smaakimpressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Een alcoholpercentage van 13%. Paars rood
van kleur. In de neus aroma’s van rode en zwarte bessen en een hint van geroosterde paprika. In het
smaakpalet rijp rood fruit dat in de afdronk begeleid wordt door de juiste tannines en milde zuren.
Serveren: 14 tot 16°C. Bewaren: tot 4 jaar na de oogst.

Culinair advies: Patés en terrines, pasta gerechten, pizza en lasagne.
Smaaktype: Droog, medium vol, fruitig en elegant.
Glasadvies: Riedel Veritas Cabernet, Riedel Vinum Bordeaux.

