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Special: domein Biagi (Abbruzen, Italië, www.vinibiagi.com, 16 november 2021) 

 

Wie de binnenlandse politiek volgt, herinnert zich waarschijnlijk nog dat voormalig premier Elio di Rupo afkomstig is 
uit de Abbruzen (Abruzzo). Wie wel vaker in Italië komt, kan de streek wellicht min of meer aangeven op een kaart, 
terwijl je al een heuse Italiëfreak moet zijn om te weten dat Pescara de hoofdstad is.  Heel ver reikt de kennis van 
deze regio aan de Adriatische kust dus niet, maar net dat maakt mensen nieuwsgierig. Het was dan ook fijn om te 
zien dat een vijftigtal leden en gasten op 16 november present gaven om de wijnen van Azienda vinicola dei Fratelli 
Biagi uit te ontdekken. 

Het wijndomein van Luca en Fabrizio Biagi ligt in de heuvels van het plaatsje Colonnella, een zestigtal kilometer ten 
noorden van Pescara, op een boogscheut van de grens met de regio Marken (Marche). Dankzij Arn Winand zakten 
enkele telgen van de familie speciaal voor wijnclub Edelrot af naar Vrasene om er vol trots hun wijnen voor te 
stellen. Verbindingsman was Gennaro Bilotta, een rasechte Napolitaan die al jaren in België woont en met Italiaanse 
flair, een vleugje humor en veel enthousiasme de degustatie aan elkaar praatte.  

Een lekker glaasje bubbels (Eklè Pecorino), aangeboden door de club, brak meteen het ijs, terwijl een fraai 
introductiefilmpje ons liet kennismaken met het domein en deed dromen van dat onbeschrijflijke dolce far niente in 
een bucolisch landschap waar de zon altijd schijnt. Na een tweede mousserende wijn (Martina Biagi), stelde Gennaro 
drie biologische witte wijnen voor. Instapper was de Passerina 2020, waarvan de naam verwijst naar een ons 
onbekende druivensoort. Uit hetzelfde jaar proefden we de Pecorino en de Malvasia. Hoewel we ook met die 
druivensoorten minder vertrouwd zijn, doen ze toch al een belletje rinkelen. Beide wijnen verwenden ons meteen 
met een rijk palet aan expressieve en zwoele aroma’s, maar verrasten evenzeer met hun frisse en zelfs zilte afdronk.  

Als opstapje naar de rode wijn was de Rerum Cerasuolo 2020 een ideale keuze. Heel wat mensen fronsten echter de 
wenkbrauwen en vroegen zich af of ze nu een roséwijn of een rode wijn in het glas gekregen hadden. Een korte 
maceratie van 24 uur geeft de wijn namelijk een zeer intense, rozerode kleur die niemand snel zal vergeten, terwijl 
van de lange afdronk vooral de kruidigheid bijbleef. 

Bij de drie rode wijnen kwamen we terecht in het rijk van de montepulcianodruif. Zowel de Retró DOC 2018 als zijn 
complexere broertje Ipnosi DOCG 2017 vielen op door hun robijnrode kleur en hun fruitige boeket en smaak. De 
Matteo DOCG 2012 imponeerde dan weer door zijn stevige body en aroma’s van donker fruit, kruiden en 
onmiskenbaar chocolade. Een knipoogje van de familie Biagi naar de Belgische chocoladecultuur?  

Omdat wijn proeven altijd weer een totaalbeleving is, werden we tijdens de degustatie vergast op enkele smakelijke 
hapjes: kaas, charcuterie en een bordje orecchiette met spinaziepesto en salsicia.  Natuurlijk is een Italiaanse avond 
niet compleet zonder dolci en ook daar was aan gedacht: iedereen smolt weg bij de heerlijke pralines en meer nog 
bij het rijke geur- en smaakpalet van de Eklè Moscato, een zeer mooie mousserende dessertwijn, waarin de 
moscatodruif al haar charmes tentoonspreidde. 

Ook al kunnen smaken verschillen, toch zal iedereen moeiteloos erkennen dat de special van 2021 bijzonder 
geslaagd mag worden genoemd. Aan de tafeltjes werd er duchtig geproefd en aardig gesocialized.  Maar bovenal 
bood de avond ons een boeiende kennismaking met een minder bekende Italiaanse wijnregio en maakte de 
degustatie ons wegwijs in het mooie gamma van domein Biagi. Luca en Fabrizio cultiveren niet alleen de kunst van  
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het wijn maken, maar combineren hun vakmanschap met passie. Ze ontpopten zich tot waardige ambassadeurs van 
hun streek. Sinds 16 november 2021 is Abruzzo voor wijnclub Edelrot geen onbekende vlek meer op de kaart. Dat is 
de verdienste van de familie Biagi en van de mensen die deze avond georganiseerd hebben. Zij verdienen een dikke 
pluim of beter nog… een lekker glas vino abruzzese…  

 

 
 
 
 
AZIENDA VINICOLA DEI FRATELLI BIAGI (WIJNBEDRIJF VAN DE BIAGI BROERS) 
 

 opgericht in de jaren ’40 (grootvader John Biagi)  
 probeerde met traditionele technieken kwaliteitsvolle wijnen te produceren.  
 Zijn zoon Mariano zet zijn werk verder, met hetzelfde respect voor terroir. 
 In de jaren ’70 kocht de familie Biagi meer land, om hun activiteiten uit te breiden en ze beginnen, 

naast het maken van wijn, ook met de teelt van fruit en olijven.  
 In 2006 nemen erfgenamen Fabrizio en Luca Biagi de zaak over, de ene specialiseert zich in het telen 

van fruit en olijfolie, de andere neemt de wijngaarden over. Zij maken er een topdomein van en 
beginnen met de export van hun producten. 

 momenteel 20 ha, beplant met wijngaarden, olijfbomen en fruitbomen. De wijngaarden staan op het 
grondgebied van Colonnella, vlakbij de Adriatische kust, in het hart van de Teramo heuvels. Het 
microklimaat + kleigronden = uitstekende condities voor het maken van goede wijn. 

 Belangrijkste druivensoorten van deze regio zijn: Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, 
Passerina en Pecorino. 
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SCHUIMWIJN   
 

Wijn 1: Eklè Pecorino (extra dry)   Druif: Pecorino                 € 11,00 
Delicate mousserende wijn, verkregen uit de fermentatie van de most in kleine roestvrijstalen vaten 
bij een gecontroleerde temperatuur van 15-17°C voor een heel proces dat ongeveer 45 dagen duurt 
Schuim: Overvloedig en vluchtig, fijnkorrelige en aanhoudende koolzuurbellen 
Kleur: Diep strogeel – Boeket: Fruitig, delicaat, aromatisch boeket van grote elegantie 
Smaak: Helder, zeer zacht, goed in balans 
Uitstekend als aperitief, maar ook ideale begeleider van voorgerechten op basis van vis  
Alcoholgehalte: 12% Vol – Serveertemperatuur: 6 – 8°C 

 

Wijn 1 wordt u aangeboden door Wijnclub Edelrot bij aanvang van de degustatie 
 
 

Wijn 2: Martina Biagi     Druif: Pecorino & Trebbiano               € 18,50 
Boeket: Ruim en geurig, hints van broodkorst en rijp fruit worden in het boeket waargenomen 
Smaak: harmonieus en levendig, met aangenaam geïntegreerde bubbels in een droge afdronk; 
de afdronk heeft delicate kruidige nuances. 
Uitstekend als aperitief, het verrast in combinaties met elke maaltijd, beginnend met rauwe 
zeevruchten, variërend van risotto tot vis 
Alcoholgehalte: 12,5% Vol. – Serveertemperatuur: 6 – 8°C 

 

 

ROSÉ WIJN 
 
 

Wijn 3: Rerum Cerasuolo Bio  2020  Druif: 100% Montepulciano d'Abruzzo          € 9,50 
Wijngaard: 150 m boven zeeniveau  Leeftijd wijnstokken: 15 j.  Grondsoort: kleiachtig slibachtig 
Oogst: Uitsluitend met de hand, rond 15 oktober 
Vinificatie: gaat na een lichte maceratie met de schil over in de fles die de delicate geur bevat 
Kleur: Levendig roze, van gemiddelde intensiteit, met lichte paarse tinten. 
Boeket: aroma van rood fruit en een delicate kruidigheid 
Smaak: goede intensiteit, zacht met een nasmaak van amandel 
Combinatie eten:  
Alcoholgehalte: 13,5% Vol. – Serveertemperatuur: 12 – 14°C 

 
 

WITTE WIJN 
 
 

Wijn 4: Passerina Bio  2020     Druif: 100% Passerina                € 12,50 
Passerina is een oude wijnsoort geteeld in de gordel van Midden-Italië 
Wijngaard: 150 m boven zeeniveau  Positie en ligging: heuvelachtig op het westen 
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Leeftijd wijnstokken: 10 j.   Grondsoort: Medium structuur  
Oogst: Uitsluitend met de hand (ca. 2de helft september) 
Kleur: strogeel, van gemiddelde intensiteit, met karakteristieke groenachtige tinten 
Boeket: Intens en elegant, wit vruchtvlees vergezeld van een aangename bloemige noot en kruidige 
hints 
Smaak: goede intensiteit en consistentie, licht zure structuur die frisheid geeft, evenwichtige afdronk 
en zoete fruitige nuances  
Combinatie eten: Ideaal bij vis en schaaldieren, lichte voorgerechten, pasta en kazen 
Alcoholgehalte: 12,5% vol. – Serveertemperatuur: 10 – 12°C. 
 
 
 
 
Wijn 5: Pecorino Bio 2020   Druif: 100% Pecorino                 € 12,50 
Een oude wijnstok herontdekt en gevinifieerd met behulp van moderne technologieën om al zijn 
aroma's en smaken te verbeteren.  
Wijngaard: 150 m boven zeeniveau 
Leeftijd wijnstokken: 5 j.   Grondsoort: kleiachtig slibachtig   Positie en ligging: heuvelachtig op het 
westen 
Oogst & vinificatie: Uitsluitend met de hand (ca. 2de helft september) in kratten en 48 uur in koelcel 
bewaard, daarna zacht geperst en door de toevoeging van kooldioxide direct beschermd tegen 
oxidatie. De most blijft ongeveer 30 min. in contact met de schil, alvorens de zachte persing uit te 
voeren, met vrij lange tijd om een deel van de tannines te extraheren die bijdragen aan de body van 
de wijn 
Kleur: Intens strogeel, met lichte groenachtige reflecties. 
Boeket: Aroma van rijp fruit, warm en complex, verrijkt met zeer karakteristieke kruidige nuances. 
Smaak: Intense body, frisse, fruitige wijn, met citrustonen, aromatische kruiden en hints van witte 
perzik, ceder, salie, jasmijn en acacia. 
Combinatie eten: Kan worden gecombineerd met grote vis in de oven of met vis gekookt of met 
visbouillon. 
Alcoholgehalte: 14% vol. – Serveertemperatuur: 10 – 12°C. 

 
 

Wijn 6: Malvasia Bio  2020   Druif: 100% Malvasia               € 12,50 
Wijngaard: 150 m boven zeeniveau   Leeftijd wijnstokken: 5 j.   
Positie en ligging: heuvelachtig op het zuiden 
Oogst & vinificatie: in kratten en 48 uur in koelcel bewaard, daarna zacht geperst en door de 
toevoeging van kooldioxide direct beschermd tegen oxidatie 
Kleur: strogeel, met gouden tinten 
Boeket: bijzonder rijk, complex aromatisch met tonen van cederhout, oranjebloesem en rijpe abrikoos 
Smaak: intens, in de mond een originele frisheid en verfijnd, de afdronk is aangenaam droog 
Combinatie eten: bij delicate hapjes en saffraanrisotto, kipcurry, verse en blauwe kazen 
Alcoholgehalte: 13% vol. – Serveertemperatuur: 8 – 10°C 

 
 
RODE WIJN 
 

 

Wijn 7: Retrò DOC 2018   Druif: 100% Montepulciano               € 11,00 
Wijngaard: 150 m boven zeeniveau    
Positie en ligging: Heuvelachtig, met wijngaarden op het zuiden, zuidoosten    
Leeftijd wijnstokken: 18 - 20 jaar Grondsoort: kleiachtig, in wezen kalkhoudend. 
Oogst: Uitsluitend met de hand, rond half oktober 
Maceratie en persing: Maceratie duurt 15/20 dagen   Malolactische gisting: Ja 
Rijping: Om het fruitige karakter te bevorderen, rijpt de wijn 6 maanden in barriques en  
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vervolgens in staal    
Kleur: Robijnrood met paarse reflecties 
Boeket: Geur van rood fruit, rijp en intens, vergezeld van delicate kruidige tonen 
Smaak: Lichaam van goede intensiteit, met een aangename en geïntegreerde tannines:  
evenwichtige afdronk in de mond. 
Combinatie eten: Minestrone en soepen, voorgerechten in rode saus, gebraden vlees,  
rood vlees en oude kazen 
Alcoholgehalte: 13,50% vol. - Serveertemperatuur: 18°C 
 
 
 
 
 

Wijn 8: Ipnosi  DOCG   2013   Druif: 100% Montepulciano          € 22,00 
Wijngaard: 150 m boven zeeniveau   Positie en ligging: Heuvelachtig, met wijngaarden op het zuiden, 
zuidoosten   Leeftijd wijnstokken: 18 - 20 jaar   Grondsoort: kleiachtig, in wezen kalkhoudend 
Oogst: Uitsluitend met de hand, rond eind oktober 
Maceratie en persing: De maceratie duurt 30 dagen   Malolactische gisting: Ja 
Rijping: Lange rijping in barriques gedurende 18 maanden, gevolgd door 3 maanden flesrijping 
Kleur: Robijnrood met paarse reflecties 
Boeket: Intens aroma met hints van kersen, rode bessen, vanille en delicate kruidige tonen 
Smaak: Intense en aanhoudende body, krachtige maar goed gestructureerde tannines dankzij de lange 
houtrijping: complexe en evenwichtige afdronk in de mond 
Combinatie eten: Ideaal bij rood vlees, wild en oude kazen 
Alcoholgehalte: 14% vol. – Serveertemperatuur: 18 – 20°C. 

 
 

Wijn 9: Matteo  DOCG   2012   Druif: 100% Montepulciano    € 36,00 
Wijngaard: 150 m boven zeeniveau   Positie en ligging: Heuvelachtig, met wijngaarden op het zuiden 
Leeftijd wijnstokken: 18 - 20 jaar  Grondsoort: kleiachtig, in wezen kalkhoudend. 
Oogst: Uitsluitend met de hand, licht overrijp 
Maceratie en persing: De maceratie duurt 40 dagen   Malolactische gisting: Ja 
Rijping: Franse eikenhouten barriques gedurende een periode van 24 maanden, gevolgd door 6 
maanden flesrijping      
Kleur: intens robijnrood met granaat reflecties. 
Boeket: Rijpe en intense geur, drukt tonen van zwarte kersen en chocolade uit, gevolgd door 
aangename kruidige en vanillegeuren 
Smaak: Intense en aanhoudende body, dikke tannines, met zeer fijne korrel; nasmaak sensatie van 
buitengewone complexiteit en elegantie 
Combinatie eten: traditionele vleesgerechten zoals kalkoen alla canzanese, lamsstoofpot “cace e 
ove”, “pecora alla callara”. 
Alcoholgehalte: 15% vol. – Serveertemperatuur: 18 – 20°C. 

 
 
 
 
SCHUIMWIJN – DESSERT 
 

Wijn 10: Eklè Moscato    Druif: Moscato                € 11,00 
Delicate mousserende wijn, verkregen uit de fermentatie van de most in kleine roestvrijstalen vaten 
bij een gecontroleerde temperatuur van 15-17°C voor een heel proces dat ongeveer 30 dagen duurt 
Kleur: licht strogeel 
Boeket: Fruitig, persistent, aromatisch, typisch en onmiskenbaar van Moscato 
Smaak: Helder, zeer zacht, goed in balans 
Alcoholgehalte: 7% Vol. – Serveertemperatuur: 6 – 8°C 


