
DI.VINO rosso  
 
 
DOMEIN  Franco Mondo 
, 

NAAM   DI.VINO rosso 
 

STREEK   piemonte (asti – san marzano oliveto) 
 

CLASSIFICATIE  monferrato rosso doc 
 

DRUIF   70% barbera, 30% cabernet sauvignon 
 

JAAR   2012 
 

ALCOHOL  13,5% alc./vol. 
 

REFERENTIE  72015 
   mondo monferrato rosso di.vino 
 

 
WIJNGAARD   
De druiven voor deze wijn worden geselecteerd in wijngaarden die zijn 
aangeplant tussen 1987 en 1990. Ze zijn zuid tot zuidwestelijk gericht aan 
de rand van het dorp San Marzano Oliveto.  
 
VINIFICATIE   
De eerste selectie gebeurt al in de wijngaard, nog voor de druiven rijp 
zijn (= groene oogst). Dit gebeurt om de kwaliteit van de overblijvende 
druiven omhoog te halen. Deze druiven worden daarna zeer laat 
geoogst om een maximaal suikergehalte te hebben. De Barbera en 
Cabernet worden gemengd en gekneusd om kleur- en smaakextractie 
te verkrijgen tijdens een koude maceratie die ongeveer 15 dagen. 
Hierna start een klassieke fermentatie van de most voor rode wijn. De 
wijn gaat daarna nog een jaar op houten vat, alvorens hij op de markt 
zal komen.  
 
WIJNSTIJL 
Full-body rode wijn met een extreem fruitige geur en fluwelige afdronk 
 
DEGUSTATIE 
De wijn heeft een robijnrode kleur met violet nuances. De neus vangt 
onmiddellijk aan met een explosie aan rood fruit en confituur van rode 
bessen. In eerste indruk zal er een lichte alcoholische prikkel te merken 
zijn, die heel snel zal verdwijnen. De smaak is intens en geconcentreerd, 
met in de aanzet heel rijp fruit en bessen, cassis, aardbei, zwarte kers,… 
Een licht gebrande toets van drop en koffie zorgt voor complexiteit. De 
wijn geeft een heel warm gevoel en een ultra-zachte afdronk.  
 
SERVEREN 
Door zijn concentratie is de wijn prima bij een lekker stuk wild, liefst nog 
klassiek geserveerd met vruchten, bessen, amandel of compote. Zeer 
goed bij gerijpt vlees, zowel rund als varken, en door zijn zachtheid en 
ietwat zoetere afdronk ook prima bij schimmelkaas  
 


