
Ioppa Nebbiolo 2019
RED WINE - SPICY | CHERRY | POWERFUL 

NEBBIOLO MET PIT

Dit is een doordrinker van de Alto Piemontes in het Noorden van Italië. 100% 
Nebbiolo zonder houtlagering geeft een wijn met zowel structuur en body 
als erg veel pit en fruitigheid. In de neus rood fruit, kruidigheid en violetjes. De 
mond is harmonieus en vlezig met net voldoende tannines en zuren om hem 
tot een echte foodwine te bombarderen. Lekker, sappig glas voor Nebbiolo 
liefhebber op zoek naar iets anders.

Deze 100% Nebbiolo wordt natuurlijk gevinifi-
eerd met een spontane fermentatie in RVS-tanks 
gedurende 10 dagen. Daarna gaat de wijn nog 
1 jaar op tank waarna hij gebotteld wordt. Na 
enkele maanden op fles is hij klaar.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Kipgerechten, charcuterie en milde 
kazen

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Nebbiolo

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zand en klei

300m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

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


