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Ten zuidoosten van Toscane ligt 
de prachtige Italiaanse provincie 
Umbrië; het land van Franciscus van 

Assisi, met zijn hoofdstad Perugia en beto-
verend mooie steden als Todi en Orvieto. 
De laatste geeft zijn naam aan het belangrijkste her-
komstgebied van witte wijnen uit deze streek. Op de 
oevers van het Corbarameer ligt niet ver van de stad 
Orvieto, het schitterende landgoed Titignano van de 
markiezin Nerina Corsini Incisa della Rocchetta. Het 
kasteel van Titignano werd in 937 gebouwd en wordt 
omringd door 2000 hectare grond. Op het landgoed 
dat in het herkomstgebied Orvieto ligt, staat ook het 
Tenuta Salviano. Salviano is een kleinschalig maar 
zeer kwalitatief wijnhuis, met 90 hectare prachtig aan-
gelegde wijngaard. De zonen van Nerina, Piero en 
Giovanni, leiden tegenwoordig het wijndomein.

2017 Orvieto Classico Superiore
Tenuta Salviano
Het ‘Classico Superiore’-deel van het Orvieto-gebied 

is hoger gelegen, met een koeler microklimaat en een 

bodem van kalksteen en vulkanische grond. Ideaal 

voor de aanplant van witte druivenrassen. In deze DOC 

stelt men strengere limieten aan de geproduceerde 

hoeveelheid druiven per hectare en moet de 

trebbianodruif een bepaald aandeel in de assemblage 

hebben. De assemblage bij Salviano bestaat uit 

trebbiano Toscano (60%), grechetto, chardonnay en 

sauvignon. Alle druiven worden met perfecte rijpheid 

handmatig geplukt en individueel gevinifieerd, op 

lage temperatuur. De assemblage vindt hierna plaats 

op betonnen kuipen en de opvoeding op de fijne 

gistsporen neemt enkele maanden in beslag.

Proefnotitie: Een heerlijke frisse, crispy wijn, met een 

geur van wit fruit als groene appel en peer, en citrus-

fruit, mineralen en witte bloemen. Ook in de smaak is 

de wijn mooi fris, in het bezit van een mooie intensiteit, 

met een licht vettige structuur en mineralen. De frisse 

afdronk heeft een aangenaam bittertje.

Schenkadvies: Heerlijk bij sushi, jonge kazen en vis uit 

de oven.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 8,25 per fles € 9,50

Gedistingeerd wit 
uit Umbrië 

Wijnkoperij Okhuysen



2017 Samas - Isola dei Nuraghi
Agricola Punica
Gemaakt van hoofdzakelijk vermentino (80%), aangevuld met chardonnay. Ze groeien op een 

zanderige bodem, rijk aan kalk en vulkanisch materiaal en worden bij ideale rijpheid in de zeer 

vroege ochtend geplukt. Zo blijven de natuurlijke frisheid en karakteristieken maximaal bewaard. 

Na binnenkomst ondergaan ze eerst een koude weking om aromastoffen te onttrekken, waarna een 

zachte persing volgt. De vermentino en chardonnay worden apart van elkaar gevinifieerd en een 

periode van veertig dagen  op de fijne gistsporen opgevoed. Hierna vindt de assemblage plaats 

en rijpt de wijn nog drie maanden op betonnen kuipen. De wijn wordt niet geklaard en ongefilterd 

gebotteld om het hele karakter maximaal te bewaren.

Proefnotitie: Het parfum geurt naar frisse appels, citrusfruit, nuances van tropisch fruit, bloesem en 

mineralen. De smaak biedt een lekker vetje, een fijne ziltigheid, elegante, harmonieuze zuren; de 

afdronk heeft een aangenaam bittertje. Prachtig!

Schenkadvies: Heerlijk bij verschillende visgerechten, sushi, zomerse salades en jonge kazen.

Op dronk: tussen nu en 2021

Nu bij doos van 6: € 13,60 per fles € 15,10

Agricola Punica (beter 
bekend als Agripunica) 
is een samen werking 
tussen Tenuta San Guido 

(Sassicaia), Cantina di Santadi uit 
Sardinië en de gevierde Toscaanse 
oenoloog Giacomo Tachis. Het 
idee kwam van de laatste die zeer 
geïnspireerd was geraakt door de 
kwaliteit en mogelijkheden van de 
carignanodruif (carignan) op het 
Italiaanse eiland Sardinië. Als oud-
wijnmaker van Sassicaia en expert 
in het werken met cabernet en 
merlot, was hij zeer geïnteresseerd 
om op het eiland te experimenteren 
met ‘zijn’ Bordelaise druiven.

In 2002 werd Agripunica opgericht en 
werden wijngaarden aangekocht van de 
wijndomeinen Barrua en Narcao. Beide 
liggen in het gebied Basso Sulcis, in het 
zuidwesten van Sardinië, thuis van het 
herkomstgebied Carignano del Sulcis. Maar 
omdat op het domein naast  de autochtone 
carignanodruif ook internationale druiven 
als syrah, cabernet en merlot werden 
aangeplant en gebruikt, vallen de wijnen 
van Agripunica onder de IGT Isole dei 
Nuraghi. Voor witte wijn is de vermentino 
hier de meest gevierde druif. Op Agripunica 
assembleren ze deze met chardonnay.
De lokale carignanodruif houdt van warmte 
en droogte. Warm en zonnig Sardinië is 
niet voor niets zijn natuurlijke habitat. Op 

2015 Montessu - Isola dei Nuraghi 
Agricola Punica
De wijngaarden die gebruikt worden door deze cuvée liggen in het gebied Sulcis Iglesiente, waar de 

grond uit bruine aarde bestaat, een mix van klei en kalksteen. Tezamen met het zonnige en warme 

klimaat zijn de omstandigheden hier ideaal voor de carignano die hier het meest staat aangeplant. 

Deze carignano wordt geassembleerd met kleine delen syrah, merlot, cabernet-sauvignon en caber-

net franc. Alle druiven worden met de hand geoogst en individueel gevinifieerd. Hierna volgt  de 

assemblage en rijpt de wijn vijftien maanden op Franse eikenhouten vaten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar rijp donker fruit als zwarte kersen, bramen, bessen en pruimen, met 

ook iets van leer, cacao en kreupelhout. De smaak is prachtig zwoel, met een vol, geconcentreerd 

fruit, een aangename kruidigheid, fluweelzachte tanninen en eindigt in een prachtige, elegante 

afdronk.

Schenkadvies: Verrukkelijk bij rood vlees, paddenstoelenrisotto, lamsvlees en harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2023

Nu bij doos van 6: € 18,75 per fles € 20,50

Op Sardinië wil ik topwijnen maken
OENOLOOG GIACOMO TACHIS GING DE UITDAGING AAN EN REALISEERDE ZIJN GROTE DROOM!

Agricola Punica geniet de carignano nog 
een extra voordeel: de lichtintensiteit is 
groot en hierdoor komt de druif nog mooier 
tot ontwikkeling. De bordelaise druiven 
merlot en cabernet-sauvignon profiteren 
op hun beurt van de regulerende functie 
van de nabij gelegen zee. Die tempert de 
warmte op Agripunica en zorgt er zo voor 
de druiven niet té snel rijpen. Kortom: de 
omstandigheden op Agripunica bieden een 
basis voor topwijnen.
De ambitie die Tachis met Agripunica had – 
het maken van rode topwijnen op Sardinië 
met als basis de inheemse carignano, 
aangevuld met Bordelaise druiven – werd 
al snel een doorslaand succes. Daarnaast 
ging hij zich ook concentreren op het maken 

van witte wijn, waarbij hij zich opnieuw liet 
inspireren door een lokale druif (vermentino) 
en een internationale druif (chardonnay). 
Ook hier bleek al snel de enorme kundigheid 
van de oenoloog.

Umberto Trombelli
Trombelli,  in zijn jonge jaren gevormd en 
opgeleid door Tachis, is een begenadigd 
wijnmaker met een grote staat van dienst. 
Toen Tachis deze enkele jaren geleden 
besloot om het wat rustiger aan te doen, 
was Trombelli dan ook de logische keuze 
om als opvolger te benaderen. Trombelli 
was graag bereid Tachis’ levenswerk voort 
te zetten en is nu de grote man achter het 
succes van Agripunica.

”‘‘
Ontdekt al deze 4 nieuwe wijnen in één proefpakket!
Het proefpakket Umbrië & Sardinië bevat 6 flessen: 2x Orvieto, 
1x Samas, 1x Montessu en 2x Turlò. 

Nu € 69,50 € 78,50
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Op het geliefde wijndomein Salviano (zie ook de voorkant van deze brochure) maken ze 
naast een prachtige Orvieto Classico Superiore ook een even bijzondere als lekkere rode 
wijn: Turlò genaamd.

De broers Piero en Giovanni Corsini Incisa della Rocchetta lieten zich voor deze 

cuvée inspireren door hun oudoom Mario Incisa della Rocchetta, de man achter de 

wereldvermaarde wijn Sassicaia, de eerste Super Tuscan. Deze Mario plantte Bor-

deauxdruiven aan in plaats van de lokale sangiovese en oogstte daarmee grote 

successen. De Turlò biedt het beste uit twee werelden, door de Toscaanse san-

giovese (60%) te assembleren met de Bordelaise cabernet-sauvignon en merlot.

De geselecteerde wijngaarden voor de blauwe druiven liggen op de noordelijke 

oever van het Lago di Corbara, waar het net iets warmer is. De wijngaarden lig-

gen tussen 300 en 500 meter hoogte, waarbij de hooggelegen percelen veel 

kalksteen bevatten en de lagere wijngaarden naast kalksteen ook wat kleigrond 

bezitten.

2015 Turlò - Lago di Corbara
Tenuta Salviano
Een assemblage van bloemige en licht aardse sangiovese 

met cabernet-sauvignon en merlot die naast structuur een 

heerlijk donker getypeerd  fruit brengen. De druiven wor-

den bij perfecte rijpheid met de hand geoogst. Iedere 

druif en ieder perceel wordt apart gevinifieerd op 

kleine roestvrijstalen tanks  in de prachtige onder-

grondse kelder van het domein. Hierna rijpt 

de wijn gedeeltelijk op betonnen kuipen en 

gedeeltelijk op eikenhouten vaten. Na de 

assemblage verblijft de wijn nog kort op 

tank, waarna hij wordt gebotteld en nog 

enige tijd verder rijpt op fles.

Proefnotitie: Aroma’s van rood en 

zwart fruit, fijne kruiden, rode bloe-

men, iets van laurier en mokka stijgen 

op uit het glas. De smaak laat een 

mooie structuur zien, met een rijp donker 

fruit, en aantrekkelijke kruidigheid en 

verfrissende zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Ideaal bij een 

mooie pasta met vleessaus, of bij 

gegrild vlees en harde kazen.

Op dronk: tussen nu en 2022

Nu bij doos van 6:  
€ 10,50 per fles € 11,95

Een ‘Super Umbrian’
van Salviano!


