Azienda Agricola Poderi Garona
Boca 2013
RED WINE - POWERFUL | MATURE | SMOOTH
BELL A DONNA VAN KALIBER

Deze Nebbiolo gedomineerde blend uit Boca DOC in de Alto Piemontese
heeft een intense, levendige neus met delicate, florale toetsen en rijp zwart
fruit. In de mond vinden we stevige, vlezige maar rijpe tannines en ook het
nodige fruitgewicht. De afdronk is soepel, complex en erg lang. Deze Boca
DOC kan de betere Barolo’s aan maar bewaart ook zijn eigenheid door de
voor Piemonte atypische blend.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

70% Nebbiolo, 20% Vespolina, 10% Uva
Rara

Gegrild vlees, truffelgerechten, rijke
aziatische keuken

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Vulkanisch

16 - 20°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

400m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Manuele oogst. Trage fermentatie en 30
maanden in grote Slavische eiken vaten. Hier
krijgen de stevige tannines van Nebbiolo de tijd
om te vervlechten met de wijn. Na nog eens 12
maanden flesrijping komt de wijn na meer dan 4
jaar op de markt.

“My grandfather was self-conscious
that the vineyard’s terroir was special
and particularly indicated for the fine
wine production but he didn’t know
the geological origin. The discovery of
SuperVolcano of the Valsesia is very
recent but it’s the technical explanation
why we have a very unique terroir for
such a special wine.”

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2025

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (13,5%)

Azienda Agricola Poderi Garona
ITALIË | ALTO PIEMONTE | BOCA
WIJN GEBOREN UIT BERGEN, ZEE EN EEN
SUPERVULKAAN

De overgrootvader van Renzo Duella begon 45
jaar geleden met een eigen wijngaard: Poderi
Garona. Diens kleinzoon was minder ambitieus
en beschouwde wijn verbouwen vooral als
een hobby. Maar Renzo bezit de passie van
overgrootpa: wijn verbouwen werd weer een
fulltime bezigheid, met de Boca als kroonjuweel van die inspanningen.

“Wij streven naar kwaliteit en de
unieke ervaring van het terroir
in het glas. Heb je Boca eenmaal
geproefd, dan zal je Boca voor
de rest van je leven blijven
onthouden.”

WIJN-WEETJES

•

Alto Piemonte is minder bekend maar er
worden parels van Nebbiolo gemaakt

•

De wijngaarden liggen gemiddeld 420
meter boven de zeespiegel

•

Het kleinste DOC van Italië? Boca DOC
met 30ha op vulkanische gronden

VINETIQ SELECTION

Poderi Garona produceert met de Boca een
absolute topper, en dat bovendien op basis
van Nebbiolo, een bijzondere druif die we
nog niet in portefeuille hadden. De kwaliteit
van Boca in combinatie met de kunde van de
wijnmaker trok ons over de streep.

