
Ioppa Ghemme Balsina 2013
RED WINE - SPICY | POWERFUL | MATURE 

BARBARESCO? NEEN! GHEMME

Ghemme DOCG in de Alto Piemontese staat bekend om zijn fijne Nebbiolo’s. 
Geen blockbusters maar echte charmeurs die finesse koppelen aan body en 
diepgang. Intense, wat etherische neus van rode vruchten, gedroogde rozen 
en kruidigheid. In de mond erg harmonieus met een combi van vlezigheid, 
structuur en lengte. Schitterend glas wijn voor Barolo liefhebbers!

De druiven worden manueel geoogst en 
ondergaan een natuurlijke vinificatie. Na een 
temperatuur gecontroleerde fermentatie van 20 
dagen ondergaat de wijn een opvoeding van 4 
jaar op Slavische eiken vaten van 20hl. Na 2 jaar 
op fles is de wijn klaar.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Fijne pastagerechten, rood vlees en 
harde kazen

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2024

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

85% Nebbiolo, 15% Vespolina

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zand en keien

300m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Op het domein beneemt het uitzicht op 
het Monte Rosa massief je de adem.

 • De Alpen en de iconische Monte Rosa 
zorgen voor een constante stroom van 
koele lucht door de wijngaarden.

 • De Nebbiolo druif is heer en meester 
in Ghemme. De wijnen hebben een 
verplichte rijping ondergaan van 34 
maanden, waarvan 18 maanden op hout.

VINETIQ SELECTION

Cool climate Nebbiolo: niet gangbaar, wél 
interessant. In Alto Piemonte is het iets koeler 
dan in de paradepaardjes van Piemonte: 
Barolo en Barbaresco. De hogere ligging van 
de wijngaarden staan garant voor elegantie 
en finesse. Gastronomisch geweldig.

AAN DE VOET VAN DE ITALIAANSE ALPEN

De realisatie van de droom van Michelangelo 
Ioppa begon in 1852 met de aankoop van 
enkele van de meest gewaardeerde wijngaard-
percelen in Noord-Piemonte, in het huidige 
DOCG Ghemme. Traditie, passie en een 
onafgebroken streven naar topkwaliteit staan 
centraal in dit familiebedrijf, en dat ondertus-
sen al 7 generaties lang.

“Elke grote droom begint met 
een dromer.”

Azienda Agricola Vitivinicola Ioppa
ITALIË | ALTO PIEMONTE | GHEMME


