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Wijnen uit Zuid-Italië: Campania,
Basilicata, Puglia en Sicilia
gastheer: Patrick Vandeginste
Coco's Vinitalia
Keizerstraat 14 B-8790 Waregem

Wij proeven 2 wijnen uit Campania, 2 uit Puglia, 1 uit Basilicata en
4 uit Sicilië

Twee witte wijnen

Wijnhuis De Falco
Fiano di Avelino DOCG,2013, 100% fiano, alc vol% 13, (€13,00)
Een moeilijke wijn om een degustatie te starten.De geur is lichtjes oxydatief, de geur kan mij niet
100% bekoren, wat gebrek aan zuur, diepgele kleur, een zoete aanzet, vettig en mollig, een exotische
ondertoon van mango, een middellange afdronk. Een heel speciale wijn.
(Geert Huysentruyt)
Greco di Tufo DOCG, 2012, 100% greco, alc vol% 13, (€13,00)
Een diepgele kleur, mooie viscositeit, de geur komt los na enig walsen, in de smaakt overheerst een
bittere amandel, wat meer zuur dan de fiano, voller en vetter, toont meer complexiteit. Een
middellange afdronk.
(Jo Noppe)
De zaal noteert ook peren en tropisch fruit: een wat zwoelere wijn.

Zeven rode wijnen

Huis Cantele Puglia
Salice Salentino riserva DOC,2010, 100% negroamaro, alc vol% 13, (€10,00)
(Cantele, Puglia)
Een licht kersenrode kleur met wat evolutie in de rand. Mooie viscositeit. De geur is wat zurig en de
smaak verraadt dit ook. Een weinig boeiende wijn.
(Anne Vion)
Primitivo Don Antonio riserva DOC 2009, 100% primitivo, alc vol% 14, (€12,00)
(Del Colle, Puglia)
Donkere kleur met mooie viscositeit veel braambessen en kersen, heeft meer uitgesproken tannine
met zuur en een langere afdronk. Lijkt op de zinfandel uit Californië. Ik vind beide rode wijnen uit
Puglia goed. Waarschijnlijk zal de primitivo wat langer bewaren.
(Germain Lanneau)
De spreker beschouwt deze wijn wat verhouding prijs kwaliteit betreft als de beste wijn van de
selectie die vandaag gepresenteerd wordt.

Het huis Firriato stelt vier Siciliaanse wijnen voor.
Ribeca,2011, 100% perricone, ) alc vol% 14,5, (€25)
Intense paarse kleur, de geur is vrij complex , immobiel de typische geuren van vatlagering, na het
walsen verschijnt het fruit, bessen. De smaak verraadt een sterke structuur van tannine en zuur, een
krachtige wijn die snel evolueert in het glas, een lange afdronk Deze wijn zal een perfecte
befgeleider zijn van wild en gekruid vlees. (16/20)(Clement Castelli)

Valle del Noce DOC 2011, 100% aglianico, alc vol% 13,5, (€16,50)
(D'Angelo (Basilicata)
Intens robijnrode kleur,de geur verradt veel kruidigheid en peper, menthol en wat konfituur. De
aanzet is soepel, evenwichtig, zoethout, de afdronk is middellang met een zachte bittere toets. Een
elegante wijn die op dronk is. (14/20)(Johan Vandamme)

Harmonium, 2011, 100% nero d'avolo, alc vol% 14,5, (€25)
Deze wijn is het paradepaardje van het huis,Donkerrood van kleur, de geur toont rijp fruit bosfruit
en zwarte bessen, gedragen door evenwichtig zuur, zeer evenwichtige wijn met een stevige
structuur, een lange afdronk, ik geef hem 17/20.(Germain Lanneau)

Quater rosso 2011, nero d'avolo, perricone, frappato, nerello capuccio, alc vol% 14,5, (€19)
Getoaste geur, na het walsen veel fruit cassis met kruidigheid op de achtergrond, kruidnagel en
groene peper, mooi v ersmolten tannine, wat droge wijn met discreet fruit in de smaak. Medium
afdronk. 15 tot 16/20.(Hans Tack)
Santagostino rosso 2011, 50% nero d'avola, 50% syrah, alc vol% 14,5, (€17)
Een gemiddelde viscositeit met een transparante rand, goed gekruid met peper,de syrah lijkt mij niet
typisch zoals we die kennen. Zoethout met waarschijnlijk geen groot bewaarpotentieel .(Jeroom
Debaere)
De voorzitter Jos merkt op dat de syrah zich na vier jaar echt sluit, daardoor is die wijn nog niet
volledig geëvolueerd. Pas na een jaar of zeven komt er evolutie. Daardoor is die wijn beperkter wat
de geur betreft.
In de zaal wordt een score van 18/20 geopperd. Er is echter geen uniformiteit.
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