
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Italiaanse Roots 

Gastspreker Franco Gallo 

 

De Beurs 

24 september 2010 
 



  Maaseik, 4 september 2010. 

  

 Uitnodiging 

 

Beste wijnliefhebster en -liefhebber, 

De meesten onder ons hebben een deugddoende vakantie achter de rug en velen hebben van hun 

vakantiebestemming menig flesje meegebracht om die mooie momenten thuis nog eens over te 

kunnen doen. 

Nu is het echter weer tijd om de draad op te nemen en dat het bestuur tijdens de vakantiemaanden 

niet stil heeft gezeten bewijst de agenda die wij voor 2010-2011 samenstelden en die u in bijlage kan 

raadplegen. 

Met toch nog een beetje “vakantiestemming”  in het achterhoofd kozen we, om ons seizoen aan te 

vangen, een klassiek wijnland: Italië. 

Italië en zijn wijnen kunnen alleen maar bezongen en bejubeld worden door een “echte” Italiaan. Die 

hebben we voor u gevonden : Franco Gallo van de Italiaanse wijnbar op het Europaplein te 

Maasmechelen zal ons een aantal mooie producten van zijn geboorteland voorstellen.  

Wij nodigen iedereen uit op vrijdag 24 september 2010  in ons lokaal  

“de Beurs “ - 2de verdieping om 20u  

Deze gezellige degustatie, waarbij vooral over de kwaliteit en proef-ervaring van de wijn zelf zal 

gepraat worden, staat dus in het teken van 

“ITALIAANSE ROOTS” 

 

Wij stellen uw aanwezigheid op prijs maar vragen u uw deelname te melden aan onze wijnmeester  

PAUL  vóór maandag  20 september e.k.  via:   

089-754695       089-753345  of      aan paul@vandinter.be 

of via een mailtje aan johngolsteyn@euphonynet.be  

Namens de Maaslandse Wijnvrienden:                      Relind, Guy, Marc, Paul en John 
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Met een matige opkomst van 18 leden startte onze eerste 

wijndegustatie van het 20ste seizoen “Maaslandse Wijnvrienden”. 
Dit was zeker niet te wijten aan het onderwerp van deze avond 

want er werden toch wel een aantal keurige en smaakvolle wijnen 
op de proeftafel gezet. 

We nodigden Dhr. Franco Gallo uit. Hij baat een “wijnbar” of zoals 

hij zelf zegt een “Enoteca” uit op het Europaplein 15 te Eisden- 
Maasmechelen. Wie hier eens binnenstapt (open van di-do van 

16u tot 22u – vr-za van 12u tot 24u – zon gesloten) wordt 
opgenomen in een gezellig en warm nest met natuurlijk een 
openheid en vriendelijkheid die onmiddellijk doet denken aan de 

zonnige vakantie-dagen in Toscane. Dit is de typische Italiaanse gastvrijheid en Franco is de 
galante gastheer die je zelf laat kiezen of je met raad en daad bijstaat als je uit het groot 

aantal wijnen je keuze niet kan maken. En… heb je honger ? Een hapje kan ook, vers 
klaargemaakt in de open keuken. 
Franco was vergezeld van Dr. Maurizio Santoni die toevallig enkele dagen in België verbleef. 

Maurizio is oenoloog en stond in voor de aanmaak van een aantal wijnen uit het assortiment 
van Franco die we deze avond gingen proeven (huis Poggio Torselli). Momenteel is hij 

technisch directeur van een grote coöperatief in de streek van Firenze en hij lichtte enkele 
van zijn wijnen toe. 
Wij hadden met enkele bestuursleden een bezoek gebracht aan de Enoteca van Franco en 

daarbij vooral gevraagd ons een aantal “speciale” wijnen te laten proeven. Speciaal in die 
zin: wijn gemaakt van typische Italiaanse druiven of “blends” van wijnen waarin deze 

onbekende nobele variëteiten een rol spelen. Ik meen wel te mogen zeggen dat we hierin 
honderd procent geslaagd zijn, alhoewel we er steeds de nadruk op leggen dat smaken 
verschillen en dat wat voor de één als super lekker wordt ervaren voor de andere dan weer 

als “gewoon” of “niet lekker” wordt aangegeven. Vooral bij de witte wijnen liepen de 
meningen sterk uiteen alhoewel het niet zo expliciet verwoord werd. Maar soms spreken 

uitdrukkingen op het gezicht  boekdelen…  
 
Als “indrinkwijn” schonken we een SPUMANTE van het huis Vini Pregiati Celli-Bertinoro uit de 

streek van Emilia Romagna. Deze “Spumante Celli Brut”, gemaakt van de trebbiano (40%) 
en chardonnay (60%) druiven, was echt verfrissend, alhoewel de schenktemperatuur iets 

koeler mocht zijn. Aan de ideale schenktemperatuur kunnen we echter weinig doen omdat er 
in ons proeflokaal spijtig genoeg  geen koelkast ter beschikking staat en de wijnen toch al 

meer dan een half uur in kamer-temperatuur staan voor we met de eigenlijke degustatie 
kunnen beginnen.  Menigeen zweert bij Champagne of Cava (zeker omdat deze in ons 
midden meer bekend zijn) maar een goede spumante heeft toch ook “iets” hebben. 

Spumante (kan brut – extra dry – dry en moscato zijn, naargelang de hoeveelheid 
restsuikers) mag in alle Italiaanse wijnstreken gemaakt worden. Prossecco (het zusje van de 

Spumante) daarentegen mag alleen uit het gebied “Veneto” komen. Ook de pareling is 
(mede door het afwijkend productieproces) minder intens. Op ideale schenktemperatuur 
(10-12°) is dit een mooie aperitiefwijn of hij kan zelfs gegeven worden bij een frisse salade 

met wat schilfers parmigiano, goede olijfolie, olijven en zoete tomaatjes. Meer moet dat niet 
zijn… eenvoud troef! Prijs € 12.- 

Website  http://www.celli-vini.com 
 
 

 
 

 
 



Als eerste witte wijn kozen we de voor ons verrassende 

Apogeo Riesling OP DOC 2008 van het huis Ca’di Frara-
Mornico Losana uit Lombardia. Verrassend in  de zin van 

een bekende druivensoort, maar die in geur en smaak 
helemaal afwijkt van het bekende. Strogeel , een eerste 
aanwijzing, maar toch mooie frisse zuren en droog in 

smaak wat toch wel wat tegenstrijdig leek. Dit heeft deze 
wijn te danken aan de late oogst waardoor hij een 

doordringende fruitigheid meekrijgt met toch een vleugje 
“cherry”achtige ondertonen. In de mond een zekere 
vettigheid (richting chardonnay) en een licht zoetje op de 

tong.  Ook de lichte kruidigheid gaf wel een indicatie maar 
het was toch wel voor de meesten echt verrassend dat we 

hier een 100% riesling in het glas kregen. Met 13% alcohol 
een stevige jongen die heel wat  (vooral) Italiaanse 
gerechten aankan. Prijs € 9,50. 

Website  http://www.cadifrara.
it/ 

 

 

 

 

 

De tweede witte wijn, de MonnaAldola Bianco Igt 2007 van 

Azienda Agricola Poggio Torselli uit de streek van San Casciano 
in Val di Pesa – Toscane,  was dan weer iets heel anders: een 

zeer ongewone blend van chardonnay (70%) , sauvignon (15%) 
en… gewurztraminer (15%)! Ook weer een intense strogele kleur 
met toetsen van fruit, kruiden en vooral  vanille wat doet 

vermoeden dat hier toch wel een houtlagering meespeelt. Op te 
merken valt nog dat dit een wijn is van een zeer jonge aanplant 

(1ste botteling). De eigenaar(s) hebben enkele jaren geleden hun 
oude wijnstokken gerooid om een volledig nieuwe weg op te 
gaan. Voor ons zijn ze nu al in geslaagd in hun opzet! 14% 

alcohol treffen we toch zelden aan bij een witte wijn. Qua 
gerechten denken we dan vooral aan bijvoorbeeld een slaatje 

met gerookte eendenborst, lichte visgerechten (zonder romige 
sauzen) en kip.  Waarom niet eens een kaasbuffetje bij deze 
wijn – hij kan het aan. Prijs € 15.  

Website:  http://www.poggiotorselli.it/azienda-eng/homeeng-
azienda.html 

 

 
 

 
 



 

De tweede ronde, de rode wijnen, werd geopend met een 
monocépage van de voor ons minder gekende negroamaro druif. De 

Furfane IGT van 2009 van het huis Podere Belmantello uit de streek 
van Cerignola in Puglia, helemaal uit het zuiden van Italië, opent 
met een zeer frisse neus van vooral rode rijpe kersen en krieken. 

Zeer fruitig met mooi doorweven tannines en zuren een echte frisse 
drinkwijn maar toch karaktervol en je proeft de zuiderse zon in het 

glas. 13,5% alcoholgehalte en prijs € 9,20. De toon is meteen gezet. 
Website  http://www.belmantello.it 
 

 

 

 

Met de La Casetta Bonarda O.P. Doc 2008 van Ca’di Frara uit 
Mornico Losana (Lombardia) gaf dan weer een heel ander beeld. 

Een evenwicht tussen zuren en mooie stevige, niet storende 
tannines, wijzen op een stevige wijn en dat proef je ook bij de 
afdronk. De wijn is een blend van de nobele onbekende croatina 

druif (95%) en een vleugje uva rara (5%). Voor ons totaal 
onbekend, maar zeker niet onbemind! Voor mij persoonlijk de beste 

van de rode wijnen ook als je de prijs in acht neemt! Met zijn 14% 
alcohol en een prijskaartje van € 9.- een aanrader. 
Website  http://www.cadifrara.com/ 

 

Dan haalde Franco het “betere werk” van stal of beter gezegd uit 

zijn wijnkelder: van hetzelfde huis als de tweede witte en gemaakt 
door Maurizio, een Chianti Classico Riserva – Docg 2005 van Az.Agr. 
Poggio Torselli uit San Casciano in Val di Pesa – Toscana). Een 

Chianti gemaakt van 80% sangiovese en 20% cabernet sauvignon, waarbij de 
benaming  classico wijst op een kleiner oorspronkelijke gebied tussen Florence, Siena en 

Arezzo.  
De wijn was in de jaren zestig een 
synoniem voor slechte wijn. Inmiddels 

hebben de in flessen afgevulde wijnen 
een sterk verbeterde kwaliteit. De wijn 

wordt uit nostalgisch-toeristisch oogmerk 
ook nog geleverd in de gekende 
mandflessen. Chianti heeft de hoogste 

Italiaanse kwalificering DOCG 
(Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita). De wijn wordt verkregen uit 
80-100 % sangiovese druiven met per 
wijnmaker verschillende toevoegingen 

van 0-10 % canaiolo nero, 0-10 % 
malvasia bianca, 0-10 % trebbiano 

toscana en 0-15 % rode druiven zoals 
colorino, cabernet sauvignon of merlot. 



Vroeger moest Chianti voor 10 tot 20 % bestaan uit de witte druivenrassen malvasia en 

trebbiano, maar met de komst van de DOCG kwalificatie kan een wijnboer ook een wijn uit 
100% rode druiven maken. Sinds 2005 is het voor de Chianti Classico DOCG niet meer 

toegestaan om witte druiven als malvasia en trebbiano te gebruiken. 
 

De Chianti Classico is te herkennen aan het logo met de 

afbeelding van een zwarte haan, de Gallo Nero. Deze Gallo Nero is 
geen kwaliteitskeurmerk, maar geeft alleen aan dat de producent 

is aangesloten bij het consortium van wijnboeren in de Chianti 
Classico. Er zijn een aantal grote en gerenommeerde producenten 
die niet bij dit consortium zijn aangesloten en voortreffelijke 

wijnen maken. Wanneer aan de voorwaarde van twee jaar 
lagering op fust en drie maanden rijping in de fles wordt voldaan, 

mag de wijn het predicaat "Riserva" hebben. Een Riserva uit de 
gebieden Colli Fiorentini en Rufina moet echter minimaal zes 
maanden op de fles hebben gerijpt. 

Chianti is het grootste wijnbouwgebied in Italië waaraan het 
DOCG predicaat is toegekend. Sinds het einde van de jaren 90 

kunnen de betere wijnen, die voldoen aan zwaardere eisen, de 
naam DOCG Chianti Superiore dragen. Hierbij doet men dan 

wel afstand van de naam van het eigen gebied, als "Classico", 
"Colli Fiorentini" of ""Rufina".;In enkele gemeentes binnen het 
grote gebied waar Chianti wordt geproduceerd, maakt men ook 

dure kwaliteitswijnen die het DOCG predicaat dragen. Dit zijn 
b.v. de Carmignano ten westen van Florence, en in de 

provincie Siena de Vino Nobile di Montepulciano en de Brunello 
di Montalcino. 
Onze wijn viel vooral op door zijn kruidigheid en ronde, 

aangename tannines. Zeer donker, robijnrood van kleur, met 
een groot hart en een heldere spiegel. In de mond een wijn om 

te kauwen, met een lange afdronk. Zeer evenwichtig en toch 
nog met een bewaarpotentieel van een vijftal jaren. Het 
prijskaartje is dan ook niet overdreven duur:. € 18,50 is 

natuurlijk geen wijn voor alledag.. 
Website:  http://www.poggiotorselli.it/azienda-eng/homeeng-

azienda.html 
 

De laatste proefwijn, met een identiek prijskaartje (€ 

18,50) moest in kwaliteit toch nog even over de vorige 
Chianta gaan… en met succes. Deze 100% sangiovese 

“Forli” Igt Bron & Rusèval 2006 van Vini Pregiati Celli uit 
Bertinoro in Emilia Romagna kon zeker de wijnliefhebber 
bekoren. In de neus een langzaam oplossend “stinkertje” 

met zwaardere kruidengeuren en zeer donker fruit 
(bramen-donkere pruimen-jeneverbes…). Deze aanduiding 

komt ook terug in de kleur: donker, naar het zwart neigend 
rood, een zeer groot hart en een pittige, peperachtige 
smaak in de mond met mooi verweven tannines die wijzen 

op een bewaarmogelijkheid van enkele jaren. Met een 
alcoholgehalte van 14,5% is het een “potige” maar toch al 

evenwichtige wijn die vooral tot zijn recht zal komen tijdens 
de komende wintermaanden aan de open haard in 



gezelschap van vrienden. Puur genieten! Dat deze wijn een gegeerd product is heeft ook te 

maken met het feit dat het productiegebied slechts 1,5ha omvat en dat Franco natuurlijk 
maar over een klein deel van deze opbrengst (3000 flessen) kan beschikken.  

Meer info op de website http://www.celli-vini.com.  
 
Een waardige afsluiter van deze keurig opgebouwde degustatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


