
LA CANTINA ITALIANA 
OKTOBER : 'DRUIVEN EN WIJNEN IN DE KIJKER' 

 

EMILIA – ROMAGNA 
De regio Emilia Romagna is ten noorden afgegrensd door de stroom Po, ten oosten door de 
Adriatische zee en ten zuiden de Apennijnen. 
De wijnbouw wordt er al sinds de Oudheid toegepast. 
Sommige wijnen zijn zeer specifiek. 
De Emilia is vooal bekend voor de Gutturnio en de Lambrusco, terwijl de Romagna meer 
bekend is voor de Sangiovese en de Albana. 
 

DRUIVEN 
ANCELLOTTA 

Ancellotta : de naam zou afkomstig zijn van de Modenese familie, Lancellotti of Lancellotto, die 
de blauwe druif rond 1400 voor het eerst verbouwde. Hij wordt eveneens genaamd Ancellotta 
di Massenzatico. 
Deze druif wordt in de regio Emilia – Romagna verbouwd, meer bepaald en vooral in de 
provincies Reggio Emilia en Modena. De druif is ondertussen geëxporteerd naar Brazilië, Rio 
Grande do Sul. 
De wijnstok is zeer sterk, maar toch zeer gevoelig voor ongedierte, grauwe schimmel en valse 
meeldauw. 
De druiventros is van gemiddelde grootte, tussen 15 – 20 cm lengte en heeft een piramidale 
vorm, met een oogst van eind september tot begin oktober. 
De druif is klein en rijk aan kleurende pigmenten. 
De geproduceerde wijn heeft een gemiddelde alcohol, een lage aciditeit en een grote 
hoeveelheid suikers. Wegens deze kenmerken wordt hij vooral gebruikt om wijn te versnijden. 
  
LAMBRUSCO 

Lambrusco : deze druif wordt in de regio Emilia – Romagna verbouwd, meer bepaald in de 
provincies Reggio Emilia en Modena. 
De Romeinen noemden de wilde wijnstokken die aan de randen (labrum) van de bebouwde 
velden (bruscum) groeiden, ‘labrusca vitis’ die met de tijd de naam Lambrusco kreeg. 
Er bestaan verschillende soorten Lambrusco – druiven, de voornaamste zijn : Lambrusco di 
Sorbara, Lambrusco Salamino (de trossen lijken op salami), Lambrusco Grasparossa ( graspo 
rosso) en Lambrusco Maestri. 
Andrea Bacci (1524-1600), archiatra van paus Sixtus V en auteur van een traktaat over de 
Italiaanse en Europese wijnen ‘De Naturali Vinorum Historia’, is de eerste om de verschillende 
productiezones van de Lambrusco te noteren evenals hun kenmerken. 
Hij bevestigd : "Sulle colline di fronte alla città di Modena vengono coltivate delle viti di 
Lambrusco, i cui grappoli bianchi e rossi producono vini speziati e fragranti, che fanno una 
schiuma deliziosa quando vengono versati nel bicchiere". 
  
PJCOL 

Pjcol : deze blauwe druif is een subvariëteit van de Lambrusco familie en is in geen appellatie 
vernoemd, maar vermengd zich met andere druiven. 
  

 



WIJNEN 
VIGNA DEL PICCHIO IGT BARRIQUES – MORO – REGGIO EMILIA 

Druiven : Lambrusco Maestri 50%, Ancellotta 50%, overrijping en late oogst, rijping in franse 
eikenvaten 15 maanden (33% nieuwe vaten, 33% in houten vaten van 1 jaar, 33% in houten vaten 
van 2 jaar), dan bottelen en verfijning. 
Kleur : rood robijn, schitterende vioolkleurige schijn 
Parfum : intens, elegant 
Smaak : body, fluweel, zachte tannine, rijpe rood fruit, lichte aciditeit die evenwicht brengt, 
harmonieus, aangenaam 
Alcohol : 13,50° 
Aan tafel : rood vlees, gebraad, wildgerechten, rijpe kazen, meditatie. Openen zeker een ½ uur 
voor opdienen 
Prijs : 16,49 €/fles 
                                                    
 
 
 
 
 
 
  
MORO DEL MORO IGT BARRIQUES – MORO – REGGIO EMILIA 

Druiven : Pjcol Ross 60%, Ancellotta 40%, geselecteerde druiventrossen, te drogen gelegd op 
houten rekken gedurende een paar maanden, gedurende de wintermaanden wordt de druiven 
geperst, rijping in franse eikenvaten 36 maanden (33% nieuwe vaten, 33% in houten vaten van 1 
jaar, 33% in houten vaten van 2 jaar), dan bottelen en verfijning, om een krachtige maar 
evenwichtige wijn te bekomen. 
Kleur : robijn rood, vioolachtige schijn 
Parfum : diep, intens, elegant, rijk aan houten sfumature, fascinerend 
Smaak : rijpe rode vruchten, kruidige tannines, imponerend en elegante evenwicht 
Alcohol : 14,50° 
Aan tafel : gastronomische gerechten op basis van vlees, wildgerechten vooral everzwijn, hert, 
rijpe kazen, meditatie. Openen zeker een ½ uur voor opdienen. 
Prijs : 27,33 €/fles 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROMOTIE : Korting 10% op wijnpakket van 6 flessen. 
U mag uw wijnpakket zelf samenstellen met de hierboven vermelde wijnen. 
  
Bestellen : 
gsm : 0477/33.49.07 
mail : roseline.elens@skynet.be 
www.lacantinaitaliana.be 
  
Heeft u vraagjes of wenst u meer info, neem gerust contact op. 
Promotie geldig tot en met 30 oktober 2019 (zolang de voorraad strekt). 
  
Vriendelijke groeten, 
  
Roseline Elens 
La Cantina Italiana 
Diest 


