
 

 

Fiche Technique 

 

Wijn Barolo « Rocche Dell’Annunziata » 

Producent  Roberto Voerzio 

Website https://www.robertovoerzio.com/ 

Herkomst Barolo, La Mora, Piemonte, Italië  

Classificatie DOC Barolo 

Druivenras    100% Nebbiolo 

Bodem  Klei en kalksteen. 

Vinificatie  Na alle aanpassingen aan de kelder is het uitgesloten 

dat invloeden van buitenaf zich kunnen mengen in de 

vinivicatie en de wijn eventueel veranderen.  

(verhoogde kleur, textuur, parfum, tannine enz.).  

De alcoholische gisting duurt 10 tot 30 dagen en treedt 

spontaan op zonder gist. Aan het einde van de 

malolactische gisting gaan alle wijnen in roestvrijstaal, 

met uitzondering van Dolcetto. Het sulfiet gehalte bij het 

bottelen is minder dan 50% van de wettelijk toegestane 

hoeveelheid en dit is de enige vreemde stof die in de 

productie aanwezig is, geen van de wijnen wordt 

gefilterd. Rijping 24 maanden in 30% nieuw en 70% 

gebruikte houten vaten en 8 maanden op RVS en 8 

maanden op fles. 

 

Serveer temperatuur 15-16 °C 2 á 3 uur van tevoren openen.  

 

Smaakomschrijving  Onstuimige aardbei en kirsch fruit. Weelderig en 

aromatisch, onstuimig en vol van smaak, met een 

zijdezachte delicate textuur en aanhoudende fruitige 

afdronk. Voor de hedonist. Een wijngaard draaiend van 

oost naar west. De zandige klei- en kalksteen bodem 

geeft een zeer elegante, zijdeachtige rode fruitige wijn. 

Een grote wijngaard in de Annunziata subzone van La 

Morra. 
Biologisch - 

Beschikbare jaargangen  2015 -2016 

Beoordeling Robert Parker  97 -   

 

Informatie producent  Eigenaar Roberto is een bescheiden maar door zijn 

wijnen een wereldberoemde wijnproducent. Wijngoeroe 

Robert Parker meent zijn wijnen altijd hoog te moeten 

waarderen. Toegegeven, het zijn inderdaad dijken van 

wijnen maar bijna louter voor de happy few! Veel 

aandacht voor de wijngaard en de samenstelling van 

de bodem! Elke cru wordt separaat gevinifieerd en als 

zodanig gevolgd in de kelders. De houtrijping bedraagt 

veelal tussen de 20-27 maanden. Mondjesmaat kregen 

wij enkele Barolo’s toegewezen. In de toekomst wellicht 

wat Dolcetto en Langhe Nebbiolo. Ongelooflijke 

concentratie en diepte in de Barolo’s en minutenlange 

afdronk…. 

https://www.robertovoerzio.com/

