Naam van de wijn: Soave Classico Calvarino
Producent: Azienda Agricola Pieropan
Herkomstbepaling: Soave Classico DOCG, Veneto, Italië
Druivenras(sen): garganega 70%, trebbiano di soave 30%
Wijnbedrijf: In 1890 werd in het Middeleeuwse dorp Soave door de lokale arts Leonildo
Pieropan de basis voor de Azienda Agricola Pieropan gelegd. Uit puur hobbyisme kocht hij zijn
eerste wijngaarden en begon met wijnmaken in het uit 1460 stammende Palazzo Pullici. Tot
eind jaren zeventig vorige eeuw bestond de productie van Soave grotendeels uit bulkwijn,
maar toen in 1967 Leonildo’s kleinzoon Leonildo jr. het familie wijngoed overnam, voerde hij
drastische veranderingen door om op deze manier het potentieel van Soave uit te buiten.
Leonildo begon streng te snoeien in de wijngaarden voor lagere opbrengsten, plukte de
druiven bij optimale rijpheid, gebruikte alleen druifeigen gisten, hield vast aan de klassieke
druivenrassen garganega en trebbiano di soave i.p.v. chardonnay of pinot bianco, en begon
zelf zijn wijnen te bottelen. Daarnaast ging hij terroir gericht speciale Soave wijngaarden apart
vinifiëren en bottelen. In 1971 was dat ‘Calvarino', in 1978 volgde ‘La Rocca’ en ‘Le Colombare’
is een edelzoete Recioto di Soave DOCG die van een wijngaard komt met enkel garganega druiven,
ontwikkeld door zijn grootvader. Sinds 1999 wordt Leonildo bijgestaan door zijn zonen Andrea en Dario,
beiden universitair oenologen, die ervoor zorgden dat wijngaarden in Valpolicella werden aangeschaft. In
korte tijd worden ook de Valpolicella Superiore en Amarone della Valpolicella van Azienda Agricola
Pieropan tot de top van de streek gerekend. Pieropan is ondertussen 54 hectare groot, geheel biologisch
en maakt al vijftig jaar dé referentiewijnen van de Soave DOCG die tot de absolute top van de witte
Italiaanse wijnen kunnen behoren. De Calvarino wijngaard die een vulcanische basaltbodem heeft, is
beplant met 30 tot 60 jaar oude wijnstokken die via de traditionele pergola methode geleid worden.
Regio: In het noordoosten van Italie ligt Veneto en met ongeveer 20% van alle Italiaanse wijn en van alle
Italiaanse DOC wijnen is Veneto zelfs de grootste regio. Soave is een wijngebied dat met ruim 10.000
hectare Italië's grootste DOC is en dat ten oosten van de stad Verona ligt met het middeleeuwse dorp
Soave als kern. Het is een tamelijk warm heuvelachtig gebied met een bodemsamenstelling die
grotendeels bestaat uit vulcanische basalt. In het beste geval betekent dat een verfijnde ziltig mineralige
wijn met florale tonen, subtiel gekonfijt fruit, amandelen en een lange afdronk.
Vinificatie (wijnbereiding): De druiven worden in twee gangen met de hand geplukt waarbij zeer streng op
de juiste rijpheid geselecteerd wordt. In de vinificatiekelder worden de druiven ontsteeld en daarna
geperst waarvan men voor twee weken tussen de 14 en 18°C een temperatuur gecontroleerde spontane
alcoholische fermentatie met wilde (druifeigen) gisten op roestvrijstalen tanks laat plaatsvinden. Hierna
wordt de wijn overgestoken op betonnen cuves om de malolactische gisting te ondergaan en op zijn fijne
lies te rijpen. Na een jaar wordt de wijn geassembleerd en na lichte filtering gebotteld. Dit hele proces
verloopt geheel volgens strikt biologisch dynamische regels en voorschriften.
Smaakimpressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Een alcoholpercentage van 12,5%. Helder
fonkelend strogele kleur. In de neus aroma’s van citrusfruit, perzik, sinaasappelschil en jasmijn. In het
smaakpalet tonen van citroengras, verveine, een hint van honing en walnoot, deze gaan gepaard met een
lange mineralige afdronk met zacht frisse zuren. Serveren: 10 tot 12°C. Bewaren: tot 10 jaar na de oogst.
Culinair advies: Fruits de mer, gegratineerde oesters, carpaccio van coquilles Saint-Jacques, langoustines,
tarbot, verfijnde Aziatische gerechten.
Medailles, onderscheidingen, eervolle vermeldingen: 2013 94p James Suckling, 91p Wine Spectator, 93p
Wine Enthousiast - 2012 93p Parker, 91p Wine Spectator, 93p Wine Enthousiast
Smaaktype: Droog, medium vol, verfijnd en elegant. Glasadvies: Riedel Veritas Viognier/Chardonnay,
Riedel Vinum Viognier/Chardonnay, Riedel Sommeliers Mature Bordeaux

