
vigna delle rose  
 
 
DOMEIN  Franco Mondo 
, 

NAAM   vigna delle rose – barbera d’asti superiore nizza 
 

STREEK   piemonte (asti – san marzano oliveto) 
 

CLASSIFICATIE  barbera d’asti superiore nizza docg 
 

DRUIF   100% barbera 
 

JAAR   2010 
 

ALCOHOL  14,5% alc./vol. 
 

REFERENTIE  72011 
   mondo barbera d’asti nizza superior 
 

 
WIJNGAARD   
Nizza is een subzone in de Barbera d’Asti DOCG. In december 2014 kreeg 
Nizza het onahankelijke statuut Nizza DOCG. Verwacht wordt dat de 
eerste wijnen met dit statuut op het label pas in 2016 op de markt zullen 
komen. Tot dan mag de vermelding Nizza al wel samen met Barbera d’Asti 
op het etiket vermeld worden. De wijngaarden staan gekend als de beste 
wijngaarden van de streek voor de Barbera en de wijnen afkomstig 
hiervan zijn steevast een lang leven beschoren! 
 
VINIFICATIE   
De selectie van de druiven in de wijngaard begint al in een heel vroeg 
stadium. Al bij de eerste tekenen van trosvorming gaat men selecteren en 
groene oogst toepassen. Wanneer de druiven zelf vorm beginnen te 
krijgen, gaat men per tros ook steeds de minder goede druiven 
wegsnoeien. Allemaal om de goeie druiven optimaal te laten rijpen. Deze 
waardevolle druiven worden met de hand geplukt en zo zacht mogelijk 
behandeld om kneuzing tegen te gaan. De druiven worden in de 
wijnkelder gekneusd en de alcoholische fermentatie zal starten terwijl de 
pulp nog met het sap gemengd is. Na de fermentatie en natuurlijke 
filtering door afloop zal de wijn verfijnd worden in kleine vaten van Franse 
eik gedurende 18 maanden. Na botteling worden de flessen nog een paar 
maanden in de kelder gehouden om tot rust te komen. 
 
WIJNSTIJL 
Intense en gecompliceerde genietwijn met een zeer lange afdronk. 
 
DEGUSTATIE 
De heldere, robijnrode kleur verraadt al hoe diep de smaak zal gaan. De 
neus is in eerste instantie wat gesloten, maar wanneer de wijn wat tijd krijgt, 
of lucht krijgt, gaat hij zich volledig openen met kruiden, rijpe vruchten, 
rozen en vanille. De smaak is vol en aanhoudend, prettige tanines die zijn 
jeugdigheid laten zien, maar die absoluut zullen verzachten na enkele 
jaren rijping. 
 

SERVEREN 
Laat deze wijn vooral nog even tot rust komen en geniet ervan onder vrienden of tijdens een 
romantische avond. Als er dan toch wat hapjes bij moeten komen, mag dat absoluut richting 
de rijkere vleesgerechten gaan, met aardse smaken als champignons of, waarom ook niet, 
truffel. 



 


