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Wijnen oktober 2021 
 

Deze maand staat Italië centraal als wijnland. Er wordt zo’n 4,5 miljard liter wijn 
per jaar geproduceerd. Met mooie wijngebieden zoals; Puglia, Toscane, Veneto en 

Piemonte. Omdat het thema paddestoelen is sluit de wijncommissie aan met 

twee italiaanse wijnen.  
 

Witte wijn Dalila  

Land van herkomst: Italië 

Regio: Sicilia DOC 
Domein / Château: Feudo Arancio 

Jaar van productie: 2019 

Druivensoort(en): Grillo 80% en Viogner 20% 
Serveertemperatuur: 12-13 °C 

Commentaar wijncie.: De wijn commissie had een deja vue bij deze wijn. De maand dat 
we vanwege corona moesten sluiten (maart 2020) hadden we deze 

mooie wijn ook geselecteerd en nu kwam hij weer voorbij. Weer 
werd hij als favoriet van alle vier de leden gekozen. Een heerlijk 
brede wijn die met een beetje hout en boter maar ook fris fruit 

goed in te zetten is bij de eerste drie gerechten van het zes gangen 
menu. Past goed bij de vis, de topinamboer en de porcini. 

Allemansvriend zonder saai te zijn.  

LAdC-ledenprijs *:  

Rode wijn Barbera d’asti superiore 

Land van herkomst: Italië 

Regio: Piemonte 

Domein / Château: La Lena 

Jaar van productie: 2017 

Druivensoort(en): Barbera 

Serveertemperatuur: 15-17 °C 

Commentaar wijncie.: De wijn is gekozen op twee gronden: het thema paddestoelen. 

Daarbij denken we aan de rijke paddestoelencultuur van Midden en 
Noord-Italië. En de romantische herinneringen van twee leden van 

onze commissie: wintersport in de buurt van Turijn en een goed 
glas wijn uit de regio. We kamen uit bij de regio Piemonte en wel 
bij het dorp Alba, even onder Turijn.   

Deze prachtige wijn - iets duurder dan normaal - is robijn rood en 
veroudert eerst op het fust voor hij wordt gebotteld. Dat is te 

merken. Vol in de alcohol (14,5%) proef je meteen prachtig rijp 
fruit, een beetje vanille, snufje hout en een lang nablijvende 
afdronk. We vielen er meeteen met ons allen voor. Het gaat mooi 

samen met het kiphaasje en blijft mooi overeind bij de kracht van 
Old Amsterdam.  

LAdC-ledenprijs *:  

*Ga naar https://www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen  voor het bestellen van 
deze maandwijn en het ledenaanbod bij onze wijnleverancier Wijnkoperij Van Dop (Voorburg).  

https://www.lesamisdecuisine.nl/aanbod/ledenvoordelen

