
 
 
 
 
 
Cevico - B.IO Catarratto Chardonnay Terre Siciliane IGT 
Regio: Sicilië 
Druivenras(sen): Catarratto 55%, chardonnay 45%. 
Smaaktype: Droog, medium vol, rijp en licht kruidig. 
Producent: Gruppo Cevico Soc. Coop Agricola 
Bewaarcapaciteit: Tot 3 jaar na de oogst. 
Serveertemperatuur: 10 tot 12°C. 
Glasadvies:Riedel Veritas Viognier/Chardonnay, Riedel Vinum Veritas 
Viognier/Chardonnay, Riedel Sommeliers Chablis. 
 
Smaakimpressie: Helder, licht goudgeel van kleur. In de neus aroma’s van citrusfruit, 
nectarines, perzik en wilde kruiden. In het smaakpalet tonen van mandarijn, rijp geel 
steenfruit en subtiel iets van specerijen, die gepaard gaan met een fruitige afdronk met 
milde zuren. 
 
Wijngaard & Vinificatie (wijnbereiding): Eind augustus worden de catarratto- en chardonnaydruiven 
afzonderlijk geoogst en gevinifieerd. In de vinificatiekelder worden de druiven direct pneumatisch geperst 
en laat men het sap 14 dagen lang een temperatuurgecontroleerde (16°C) alcoholische fermentatie met 
wilde (druifeigen) gisten ondergaan op roestvrijstalen tanks. Vervolgens wordt de wijn overgestoken op 
schone rvs-tanks voor de malolactische gisting en rijping op de ‘lie’. Na ongeveer 6 maanden wordt de wijn 
geassembleerd, licht gefilterd en onder geheel steriele omstandigheden gebotteld. Dit proces verloopt 
geheel volgens biologische regels en voorschriften. 
 
Culinair advies: Aperitief, op een terras, barbecue, salades, geroosterde sardientjes, pasta met zeevruchten, 
vissoep en gesmoorde venkel met tomaat en olijven. 
 
Wijnbedrijf: Cevico is een wijnbedrijf in Emilia-Romagna dat werd opgericht in 1963. Zij nemen als 
consortium de wijnproductie en botteling van 15 grote coöperaties en 4.500 wijnbouwers voor hun 
rekening. B.IO is een geheel nieuw project van Gruppo Cevico dat ook de toekomstvisie van het bedrijf 
presenteert. Het is een project waarbij mensen, het land en de wijn in totale harmonie met elkaar zijn 
met gemotiveerde en tevreden wijnmakers die met respect voor de natuur en zonder gebruik van 
onnodige chemische producten een smakelijke wijn maken. Met de reeks B.IO wijnen is Gruppo Cevico 
daarin uitzonderlijk goed geslaagd, want de Lambrusco Vino Frizzante, de witte blend van Catarratto en 
Chardonnay en de rode blend van Nero d'Avola, Cabernet en Sauvignon, zijn voorbeelden van hoe goed, 
zuiver en licht verteerbaar geheel biologisch gemaakte wijnen voor alledag kunnen zijn. B.IO of BpuntoIO 
is vrij vertaald "ik richt mij op BIO".  
 
Regio: In het noorden van Italië ligt de regio Emilia-Romagna, de samenvoeging van de districten Emilia en 
Romagna, vanaf de Adriatische Zee als een langwerpige strook tussen de rivier de Po en het gebergte de 
Apennijnen tot aan de regio Ligurië bij de Middellandse Zee. Een zeer groot deel van de oppervlakte van 
Emilia-Romagna behoort tot de Povlakte waar zich ook de meeste wijngaarden bevinden. Er is een enorme 
wijnproductie met weinig DOC en DOCG classificaties. Er is ook een groot verschil in wijncultuur tussen de 
beide districten. In Romagna maakt men klassieke wijnen met grotendeels de sangiovese druif en in Emilia 
produceert men vooral bulkwijn van de lambrusco druif. Er wordt vaak vergeten dat Lambrusco ook echt 
een goede, droge, fruitige en verfrissende wijn kan zijn indien traditioneel gemaakt van de lambrusco, 
sorbara of grasparossa druiven, met lage rendementen. 
 


