
Barbera d’Alba 
 

 
DOMEIN  Cascina Albano 
, 

NAAM   Barbera d’Alba 
 

STREEK   Piemonte (Alba) 
 

CLASSIFICATIE  Barbera d’Alba DOC 
 

DRUIF   100% Nebbiolo 
 

ALC.    
 

REFERENTIE  albbarbera 

 

WIJNGAARD   

Guyot-systeem, ondergrond van kleiachtige mergel en kalk. De 

appellatie Barbera d’Alba verwijst naar de druif die gebruikt moet 

worden, dus 100% Barbera en de regio vernoemd naar het stadje 

Alba.  

 

VINIFICATIE   

Traditionele gisting bij gecontroleerde temperatuur (28-30°C) in 

inox vaten met schil gedurende 8-9 dagen, malolactische gisting 

van 1 maand, rijping van enkele maanden in roestvrij staal, 

botteling na 1 jaar bij afnemende maan. Cascina Albano werkt 

biologisch (officieel vanaf het jaargang 2018) en volgens de 

principes van de biodynamie. Marco is een zeer down to earth 

persoon die de biodynamie toepast omdat hij door eigen 

ondervinding heeft gezien dat zijn volledige terroir een gezonder 

voorkomen heeft gekregen zonder in te boeten op de kwaliteit 

van de wijn. Meer nog het versterkt zelfs de rijkdom van zijn 

wijnen. 

 

WIJNSTIJL 

Pittige, jonge fruitige wijn met verfrissende zuren en veel rijp blauw 

fruit. 

 

DEGUSTATIE 

De kleur is paarsrood met violetkleurige reflecties, een intensief en 

kenmerkend aroma van blauwe bes, rijp fruit aangevuld met 

tinten van kaneel en rijpe groene specerijen. Algeheel 

mondvullend en afgerond met een frisse afdronk met zachte 

tannines. 

 

SERVEREN 

16-18°C In een groot wijnglas, bij voorkeur karaferen; bij 

charcuterie, koude vleesgerechten, stoverijen van konijn en 

gevogelte, pasta’s met vlees, gegrild rood vlees en lichtgerijpte 

kazen. 
  

 

ACHTERGROND 

Barbera is een typisch Piemontese druif die grote, blauwe druiven voortbrengt. Hij wordt al 

eeuwenlang in de Langhe-regio gecultiveerd en is ondertussen één van de 10 meest 

aangeplante druiven in Italië. De naam "Barbera", waarvan de oorsprong niet helemaal 

duidelijk is, verscheen voor het eerst in de Piemontese grondaktes in 1514. De voornaamste 



betekenis van het woord lijkt afkomstig te zijn van het Latijnse "barbis", wat "baard" betekend, 

en wat duid op de dons die we kunnen vinden op de bladeren van deze druivenstokken. De 

oorsprong van Barbera blijft eveneens onduidelijk gezien er geen nakomelingen of 

voorouders te vinden zijn. Alleszins zijn moderne thuishaven is ontegensprekelijk Piemonte. 

  

 

ETIKET 

De vlezige, vrouwelijke lippen contrasteren met de lichte blauwe kleur. Is het vrouwelijk of 

mannelijk, "la Barbera" of "il barbera"? Het is een druivelaar die doet denken aan de 

rondingen van een vrouw, maar het is ook een wijn die mannen heel erg kan bekoren. Deze 

tweeslachtigheid kunnen we ook vinden in zijn afgeronde, maar complexe structuur. De 

hoge fluitnoten vertalen de hoge aciditeit van de Barbera. In het gedicht vertellen elegante 

vioolmelodieën en intense parfums de volharding van een onvergetelijke wijn. 


