
 

 

Fiche Technique 

 

Wijn Langhe Nebbiolo 

Producent  Cascina Fontana 

Website http://www.cascinafontana.com/ 

Herkomst Monforte d’Alba, Piemonte, Italië  

Classificatie DOC Langhe 

Druivenras    100% Nebbiolo 

Bodem  Kalkhoudende mergel. 

Vinificatie Mario's benadering van het maken van wijn is in wezen 

geworteld in de methoden van zijn grootvader Saverio, 

zelfs als de apparatuur die vandaag wordt gebruikt 

modern is. Zodra de druiven aankomen in de cantina, 

worden ze ontsteelt en licht geperst om de schil te 

breken en het sap op te vangen. De geperste druiven 

worden vervolgens gepompt in roestvrijstalen vaten 

waar de fermentatie spontaan begint, omdat de 

natuurlijke gist aanwezig op de schil van de druiven zich 

begint te voeden met suiker. De duur van de gisting is 

afhankelijk van het druivenras. In het algemeen is de 

gisting voor wijnen die bestemd zijn om een langere 

rijping te ondergaan, zowel langer als langzamer, wat 

een groter extract van tannine en andere natuurlijke 

componenten mogelijk maakt. Nebbiolo voor de 

productie van Langhe Nebbiolo fermenteert meer dan 

vijftien dagen.  

Serveer temperatuur 14-15 °C  

Smaakomschrijving kleur briljant granaatrood; in de neus, intense en 

elegante tonen van rozenblaadjes, verse wilde 

aardbeien en subtiele nuances van balsamico; in de 

mond, uitgebalanceerde tannines, zijdeachtig, met een 

lange, droge finish.  

Biologisch De wijnen worden niet gefilterd en worden gemaakt 

zonder het gebruik van extra chemicaliën. Ze zijn letterlijk 

de vrucht van verantwoorde en nauwgezette zorg in de 

wijngaard, evenals de meest zorgvuldige vinificatie die 

volledig onze tradities respecteert.  

Beschikbare jaargangen  2017 - 2018    

 

Informatie producent Cascina Fontana is een klein familie wijndomein gelegen 

in de Barolo heuvels van de Langhe, ten zuiden van 

Alba, in Piëmonte. Dit is een gebied van zeldzame 

majestueuze schoonheid, met wijnstokken bedekte 

heuvels en met kastelen bedekte gemeenschappen die 

over elkaar kijken. Hier, in dit prachtige landschap 

gewijd aan de productie van wijn, is de familie Fontana 

al 6 generaties wijn aan het maken. Vandaag de dag 

verbouwt Mario de traditionele druiven van Le Langhe, 

dolcetto, barbera en nebbiolo, om een reeks klassieke 

en prestigieuze wijnen te produceren die de zuiverste 

uitdrukking van het land waaruit ze zijn geboren, Le 

Langhe. 


