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1 BIANCO DEL SALENTO LI VELI - ASKOS VERDECA WD 2020 15,97 € LICATA VINI 
2 PUGLIA BIANCO ALBERTO LONGO - FALANGHINA LE FOSETTE WD 2018 13,99 € LICATA VINI 
3 ROSSO DEL SALENTO LI VELI - ASKOS SUSUMANIELLO RO 2019 15,97 € LICATA VINI 
4 PUGLIA ROSSO ALBERTO LONGO - NERO DI TROIA LE CRUSTE RO 2017 17,97 € LICATA VINI 
5 PRIMITIVO DI MANDURIA GIANFRANCO FINO - SE PRIMITIVO RO 2017 46,95 € GRAND CRU WIJNEN 
6 CASTEL DEL MONTE RIVERA - IL FALCONE - RISERVA RO 2014 19,95 € GRAND CRU WIJNEN 

Sinds Puglia geëvolueerd is van een “bulkregio” naar een regio 

die geïnvesteerd heeft in lokale druivensoorten en moderne 

technieken, is er een aanbod ontstaan dat nog niet voor 

iedereen bekend is. 

Paul presenteerde een gamma van lokale druiven om ons te 

laten kennismaken met de diversiteit van Puglia. 

Hij had daarbij de keuze uit 6 IGP’s, 28 DOP’s en 4 DOCG’s. 

De kwaliteitswijnen op de proeftafel gaven ons alleszins het 

gevoel, dat we hier meer van moeten ontdekken. 

 



Puglia bestaat uit:  

- Daunia  
- Murgia  
- Salento  

 

 



Hierna volgen de proefresultaten (een samenvatting van de commentaren) 
 

1. Bianco del Salento – Li Veli – Askos Verdeca 

                             

 
Jaargang : 2020 

Type : wit droog 

Druiven : 90 % Verdeca, 10 % Fiano 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel 

 - Helder – lichtgeel – matige viscositeit 

Geur: aangenaam aroma 

- Fruit (steenvruchten, perzik, citrus, pompelmoes, tropisch fruit, ananas) 

-  Mineraal  

Smaak : Zu-Bi (zeer veel zuren) sommige leden vinden dit te zuur, anderen juist fris door de zuren 

Besluit : Frisse wijn. Voor wie minder zuren wil, misschien een jaartje laten staan. 

Bij schaal- en schelpdieren, oesters, salade niçoise 

Prijs: 15,97 € 
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2. Puglia Bianco – Alberto Longo – Falanghina Le Fossette  

                        

 
Jaargang: 2018 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Falanghina 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel: Helder – lichtgeel –viscositeit matig 

Geur: aangenaam aroma 

- Chemisch (zwavel, rubber in ’t begin) 

- Fruit  

- Etherisch (gist, boter, melk) 

- Hout (vanille) 

- Mineraal (krijtstof, kalk) 

- Kruidig (balsamico) 

- Floraal (bloemen) 

Smaak : Zo-Zu-Bi – ronder, minder zuur dan vorige wijn 

Besluit : Lekkere wijn met afgezwakte zuren 

Prijs: 13,99 € 

 



3. Rosso del Salento – Li Veli – Askos Susumaniello 

                    

 
Jaargang: 2019 

Type : rood 

Druiven : 100 % Susumaniello 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : robijnrood/violet, groot hart, traant 

Geur : complex 

- Dierlijk: in ’t begin stallucht, leder 

- Fruit (gedroogde pruimen, zwarte kersen, cassis, rabarber, jammig) 

- Branderig (drop) 

- Kruidig 

- Hout (zoethout) 

Smaak : Zo-Zu-Bi, afdronk vrij lang en fris 

Besluit : Lekkere wijn (zuurtje) 

Bij lamsvlees, gerijpte kaas, stoofschotels 

Prijs: 15,87 € 
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4. Puglia Rosso – Alberto Longo – Nero di Troia Le Cruste 

       

 
Jaargang: 2017 

Type : rood  

Druiven : 100 % Nero di Troia (druif met laag rendement) 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : robijnrood, grote viscositeit, groot hart 

Geur : complex 

- Stinkertje in het begin (muf, plantaardig, dierlijk) 

- Fruit (donker fruit, pruimen, zwarte kersen)  

- Branderig (drop) 

- Chemisch (alcohol) 

- Hout (vanille) 

- Kruidig  

- Floraal (rozengeur) 

Smaak : Zo-Zu-Bi, Mooi rond, zachte tannines 

Besluit : Mooie ronde wijn 

Prijs: 17,97 € 

 



5. Primitivo di Manduria – Gianfranco Fino – Sé  

                                        

 
Jaargang: 2017 

Type : rood 

Druiven : 100 % Primitivo (Entingen van Nero di Troia en Negraomaro) – 50 jaar oude wijnstokken 

Alcoholpercentage : 15,5 % 

Visueel : robijnrood, groot hart, grote viscositeit 

Geur : heel aangenaam 

- Stinkertje in het begin 

- Fruit (framboos, , kers, zwarte bessen)  

- Kruidig (rozemarijn, tijm)  

- Etherisch 

- Plantaardig  

- Hout (vanille) 

- Branderig (chocolade) 

Smaak : Zo-Zu-Bi 

Besluit : zeer complexe lekkere wijn 

Bij ribeye, konijn, lamsschouder 

Prijs: 46,95 € 



6. Castel del Monte Rosso Riserva – Rivera – Il Falcone Riserva 

                            

 
Jaargang: 2014 
Type : rood 
Druiven : 70 % Nero di Troia, 30 % Montepulciano 
Alcoholpercentage : 13,5 % 
Visueel : rood, grote viscositeit 
Geur : Complexe geuren uit alle hoofdklassen 
- Fruit (zwart fruit) 
- Etherisch (boter) 
- Mineraal (stinkertje) 
- Hout (vanille - 14 maanden Franse eik en min. 12 maanden flesrijping) 
- Branderig (Chocolade) 
- Floraal (viooltjes) - Plantaardig 
Smaak : Zo-Zu-Bi, Romig  
Besluit : Heerlijke, complexe wijn, kan nog lang mee (nog niet gans rond) 
Prijs: 19,95 € 



 
 
Besluit van de avond: 
 
Topproeverij, vol verrassingen. Puglia heeft er weer wat fans bij gekregen! 
 
Paul heeft een boeiend assortiment bijeengesprokkeld. Lees het nog eens na in de uitgebreide syllabus 
van Paul, die gepubliceerd is op onze website.  
Paul nog maar eens bedankt! 
 

            

 
 

    

En aan het einde van dit seizoen: 

We zijn van oordeel dat we 
ondanks de moeilijke 

omstandigheden, dit jaar toch nog 
een mooi programma hebben 

kunnen uitvoeren, een 
jubileumjaar waardig.  

Dat wordt ook bevestigd in de vele 
positieve commentaren die we 

van jullie kregen. 
 

We danken de vele leden die 

ondanks de slechte vooruitzichten 

lid werden, erop vertrouwend dat 

we er toch nog iets goeds van 

zouden maken.  

We wensen jullie ondertussen 

een fijne vakantie en hopen jullie 

opnieuw te mogen verwelkomen 

in het volgende seizoen 

Guy, Paul, Relind, Marc, Jean 

 

 


