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LAZIO 
 

 

Het verdriet van Lazio 
Toen ik in 1985 in de wijnhandel begon verkochten we Frascati, Castelli Romani 
(in 2 liter flessen) en Est Est Est. Wijnen uit het gewest Lazio, wijnen die toen 
goedkoop en een redelijke kwaliteit hadden. Vooral de Frascati was zeer 
populair, frisse lichte simpele wijn die zelfs een beetje petillant had in mijn 
herinnering. Het kenmerkende buikflesje voor Frascati was toen een noviteit in 
Nederland. Hierna volgde een verdrietige periode voor de wijnbouw in Lazio. 
 
Bij Vino Nobile zijn we altijd geïnteresseerd in wijnen en gebieden die zich 
ontwikkelen en een geschiedenis hebben. Twee jaar geleden hebben we het 
wijnhuis Principe Pallavicini uit Lazio aan ons assortiment toegevoegd en willen 
u daar graag middels de kwartaaldoos kennis mee laten maken.  
 
De beschrijving van het gebied, de lange geschiedenis, de druivenrassen, wijnen en het verdriet 
van Lazio komt van Ian d’Agata een Italiaanse wijnschrijver die in Lazio gewoond heeft. Een 
mooi stuk dat ik met plezier vertaald heb. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazio (Latijn: Latium) is een regio 
in het midden van Italië die 
begrensd wordt 
door Toscane, Umbrië, Abruzzen, 
Molise, Campania en 
de Tyrreense Zee. De hoofdstad 
is Rome. Lazio is onderverdeeld 
in vijf provincies. 
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Wijnen uit Lazio 
Er zit een goud in deze heuvels 

Augustus 2017 | Vinous – geschreven door Ian d’Agata 

Vertaald oktober 2017/mei 2019 – Michiel van Wijk 
 

Er is geen Italiaanse wijnregio die me meer frustreert dan Lazio. Een 
gebied dat ik zeer goed ken aangezien het grootste gedeelte van mijn 
volwassen leven zich hier heeft afgespeeld. Ik gebruik frustratie 
omdat, het is misschien moeilijk te geloven, er geen andere 
onbekende regio in Italië bestaat die meer potentieel heeft voor het 
maken van wijn dan Lazio en waar dit potentieel nog steeds niet 
gebruikt wordt. Lazio is uniek gelegen voor wijnbouw vanwege het 
milde klimaat, vruchtbare en gevarieerde mix van bodemsoorten 
(waarbij de vulkanische bodem prominent aanwezig is), zeewind, 
voldoende regen, uitgesproken temperatuurverschillen tussen dag en 
nacht en een overvloed aan zeldzame druiven variëteiten van een 
hoog niveau. 

Deze bijzondere gaven zou de regio de capaciteit moeten geven om 
wijnen te maken die passen tussen de topwijnen op wereldniveau. 
Maar het grootste gedeelte van de 20ste eeuw is het gebied in een 
soort melancholieke depressie geweest. Je hoeft maar te kijken naar 
de Frascati, eens de trots van Lazio, waar een janboel van gemaakt is.  
 

Het goede nieuws is nu dat, zoals ook in andere delen van Italië 
gebeurd, een nieuwe generatie wijnmakers het proces oppakken en 
de familiebedrijven in de juiste richting sturen.  
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Vervolg Augustus 2017 | Vinous – geschreven door Ian d’Agata 

Vertaald oktober 2017/mei 2019 – Michiel van Wijk 

 

 

De geschiedenis herhaalt zich  
Twee duizend jaar van kwalitatieve wijnbouw en een geschiedenis van begeerde wijnen (in 
ieder geval in de oudheid en de middeleeuwen) bewijst dat het kwaliteitsniveau van Lazio de 
norm was. In het oude Rome werden tientallen verschillende wijnen afkomstig uit de directe 
omgeving van de oude stad verhandeld. Wijnbarren waren al populair en wijnproevers kregen 
veel waardering. Horace, Petronius, Martial en andere beroemde auteurs schreven en 
discussieerden over wijn, bijna net zoals nu weer gebeurt. Pliny, die alle wijn perfect 
categoriseerde, maakte zelfs een ranglijst van de wijnen.  
 

Eeuwen van erkenning 

In latere eeuwen was ook veel enthousiasme voor de wijn uit Lazio. Rond 1500 had Paus Paul 
III zijn eigen sommelier (bottigliere, zoals de functie toen heette) en een kelder met veel 
voorraad waarin de wijnen uit Lazio overheersend aanwezig waren (het schijnt dat de Paus de 
witte en rode wijn uit de Colli Albani en Castelgandolfo het meest waardeerde). Weer later 
was van Koningin Victoria bekend dat ze een grote fan was van Frascati, dat aan het hof werd 
geserveerd. Tot het eerdergenoemde verval zich inzette, nu zo een 40 jaar geleden. 
 
Het verval 
Maar uiteindelijk leed de kwaliteit van de wijn onder het succes. Producenten begonnen in 
volume te denken ten koste van deze kwaliteit. De vooruitgang naar moderne wijnbouw en 
wijntechnieken zoals vermindering van de opbrengsten, betere kloontechnieken en 
plantselectie, biologische wijnbouw, gecontroleerde fermentatie, hygiëne in de kelders, het 
gebruik van beter hout voor de lagering en alle andere maatregelen die over heel Italië 
werden ingevoerd om de kwaliteit te verbeteren in de laatste decennia van de 20ste eeuw 
gingen aan Lazio voorbij. Deze situatie werd onhoudbaar aangezien het maken van 
kwaliteitswijnen eind jaren 80 de standaard begon te worden. De markt droogte op voor de 
vele smakeloze witte wijnen die meteen na de botteling al begonnen te oxideren, alsmede 
voor de boerse rode wijnen.  
 
Verkeerde druivenrassen 
Terwijl de wijnbouw en het wijn maken in de jaren 1980’s en 90’s sterk in kwaliteit toenam 
werd in Lazio net als in andere delen van Italië dezelfde fout gemaakt; er werden 
druivenrassen geplant die in het gebied natuurlijkerwijs niet voorkwamen zoals Syrah, 
Chardonnay, Sauvignon en Petit Verdot, voornamelijk op voorspraak van internationaal 
denkende en werkende consultants.  (zie kolom Flying Winemakers).  
Merlot en Cabernet waren er wel al sinds het midden van de 18de eeuw.  
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Vertaald oktober 2017/mei 2019 – Michiel van Wijk 

 

Het gevolg 

Het resultaat was, dat waardevolle tijd 
verloren ging aan het maken van 
Chardonnay en Sauvignon Blanc, wijnen 
waar echt geen interesse voor was in Italië 
en als exportproduct niet interessant want 
elders in de wereld werden veel betere 
exemplaren gemaakt tegen veel lagere 
prijzen.  
Waardevolle tijd die beter gebruikt had 
kunnen worden om de lokale 
druivenrassen eens goed te bestuderen en 
in kaart te brengen. Druivenrassen die van 
extreem hoog niveau zijn zoals Bellone en 
Cesanese. Als er maar een beetje meer 
aandacht was besteed aan deze druiven 
was de achterstand van Lazio niet zo groot 
geweest.  
 
 
Nieuwe hoop 
Maar vandaag de dag is er enige 
verbetering. Het is zelfs zo dat sommige 
van de Lazio wijnen, hoewel nog 
onbekend, alweer tussen betere wijnen 
worden gerangschikt.  
 
U zou kunnen zeggen dat we nu op het 
punt staan om de echte grootheid van de 
wijnen te ontdekken die vroeger bij de 
bewoners van het oude Rome en het 
Romeinse Rijk zo gewild waren. 
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Vertaald oktober 2017/mei 2019 – Michiel van Wijk 

The Flying Winemakers  (consultants) 
De term Flying Winemakers werd voor het eerst 
gebruikt in de late jaren 1980. Het verwees naar 
wijnmakers vlogen van regio naar regio om wijn 
maken. Ze waren een nieuw fenomeen in de zeer 
traditionele wijnwereld. De meesten waren 
Australiërs die opgeleid waren om wijn te maken met 
behulp van de nieuwste technieken. Technieken die 
nog moesten worden geïntroduceerd in de meeste 
regio's van Europa. 
Hun invloed veranderde de manier waarop wijn werd 
gemaakt op commerciële schaal, dat wil zeggen de 
dagelijkse wijnen waarvan veel geconsumeerd wordt. 
 
De Flying Winemakers begonnen aan een gouden 
periode voor moderne wijnbereiding. De ‘lifestyle’ 
veranderde, supermarkten begonnen snel te groeien 
en ze creëerden een ‘nieuwe’ markt voor wijn. Het 
was een tijd waarin de wijnindustrie steeds mondialer 
werd. Consumenten waren klaar voor iets nieuws. 
 
Zelf heb ik in die tijd met meerdere Flying 
Winemakers contact gehad die neergestreken waren 
in Europa. 
Wijn uit de nieuwe wereld was heel populair 
Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika groeiden in 
jaarlijks in het volume. De wijnmakers uit die landen 
konden in, hun winter, wijnen maken in Europa.  
Het was een wisselend succes, de moderne 
technieken werden aangeleerd door de Europeanen, 
maar de identiteit ging, door aanplant van 
internationale druivenrassen, verloren. De Flying 
Winemakers bestaan dan ook bijna niet meer. (MvW) 
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DE DRUIVEN IN LAZIO 
Terwijl internationale druivensoorten zoals Cabernet Sauvignon en Merlot al sinds de jaren 
1750 rond Rome en Lazio zijn verbouwd zijn er genoeg autochtone druivenrassen te vinden. 
Minder bekende en bijna vergeten rassen zoals Malvasia del Lazio, Bellone, Trebbiano Giallo 
(nu heel zeldzaam), Roscetto, de drie Cesanese-variëteiten en de Nero Buono di Cori worden 
nu uitgebreid bestudeerd en geplant. Deze rassen geven al voeding voor een aantal 
uitstekende en onderscheidende wijnen. Bovendien beschikt Lazio ook over belangrijke 
andere variëteiten die in slechts enkele andere Italiaanse (grens)regio’s voorkomen, (zoals 
Bombino Bianco, Grechetto, Passerina en Olivella) De deskundigen zijn nog niet bekend met 
de vraag of dit precies dezelfde rassen zijn als die welke elders in Italië groeien of dat het 
homoniemen zijn - dat wil zeggen, druivensoorten die vergelijkbare namen hebben, maar in 
feite van een andere ras of familie zijn.  
 

WITTE DRUIVENRASSEN 
Van de witte druivensoorten van Lazio valt voornamelijk Malvasia del Lazio (ook bekend als 
Malvasia Puntinata) op. Het is een lid van de grote Malvasia-groep (er zijn minstens 17 
verschillende soorten in heel Italië, waarvan er slechts vier verwant zijn). De Malvasia wordt 
grotendeels gekweekt in het Castelli Romani-gebied. Elders in 
de regio is hij in kleine hoeveelheden aangeplant. Zonder twijfel 
is de Malvasia een geweldige wijndruif, hij kan heerlijke droge, 
frisse witte wijnen met een licht aromatisch karakter geven, 
evenals enkele van de allerbeste door botrytis aangetaste zoete 
wijnen in Italië. Er is een ander ras met de Malvasia-naam in 
Lazio: Malvasia Bianca di Candia (niet te verwarren met Malvasia 
di Candia Aromatica, die aromatisch en typisch is voor de regio 
Emilia). Hoewel niet afkomstig uit Lazio, werd Malvasia Bianca di 
Candia uitgebreid geplant in het midden van de 20e eeuw, 
samen met een andere niet-inheemse variëteit, Trebbiano 
Toscano. Beide druiven worden gekenmerkt door een hoge 
productiviteit en weerstand tegen ziekten. Dus logischerwijs 
hebben boeren ze veelvuldig geplant. Helaas maken ze droge 
wijnen die, op zijn best, saai zijn en mede heirdoor gaven ze 
Lazio's wijnen een slechte naam voor het grootste deel van de 
20e eeuw. 
 

Bellone is mogelijk een van de grootste witte wijndruiven van 
Italië. Telkens als ik iemand een goedgemaakte Bellone-wijn laat proeven, lopen ze ermee 
weg, verrast door de smaak ervaring. Hoog in totale zuurgraad (Bellone kan ook worden 
gebruikt om heerlijke sprankelende en gedenkwaardige zoete wijnen te maken), de wijnen 
bieden hints van tropische en rijpe citrusvruchten en wilde kruiden.  
 

 
 
 
 

Malvasia 
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Bombino is een andere witte variëteit van ongewoon potentieel, zoals enkele van de betere 
voorbeelden uit Puglia ook demonstreren. Net als Bellone was Bombino historisch gezien een 
klein deel van de traditionele mix van Frascati en andere Castelli Romani-wijnen, maar viel hij 
uit de boot terwijl de producenten druk bezig waren met het produceren van hoeveelheden 
nutteloze wijnen gemaakt met hoofdzakelijk derderangs variëteiten. Een late rijper - vandaar 
het gebrek aan enthousiasme van telers die niet het risico lopen hun druiven te laten hangen 
bij slecht weer - Bombino Bianco kan smaakvolle, zoute wijnen geven die worden gekenmerkt 
door een heldere zuurgraad.  
 
De Grechetto-variëteiten worden het meest geassocieerd met Umbrië, maar worden ook in 
Lazio verbouwd, vooral in de regio's waar Lazio grenst aan Umbrië en Toscane. Deze wijnen 
bieden aroma's van bloemen en kruiden, gecompliceerd door kweepeer, tropisch fruit en 
hazelnoot - vooral in meer geconcentreerde wijnen gemaakt met rijpere druiven - en met 
fijne zuurgraad en opmerkelijke tannine-bite, in echte Greco-stijl. 
 

RODE DRUIVENRASSEN 
Er zijn minder inheemse rode druivenrassen in Lazio. De verschillend soorten Cesanese zijn in 
staat om, mits in bekwame handen, zeer fijne, iets geparfumeerde, doordringende rode 
wijnen te geven.  
 

‘Ik wil de zaak niet overdrijven, maar ik geloof echt 
dat de Cesanese druif in staat is wijnen te produceren 
die op een dag in hetzelfde licht worden gezien als de 

Nebbiolo of de Aglianico’. Ian d’Agata 
 

Er zijn twee verschillende Cesanese-variëteiten, Cesanese Comune (gebruikelijker in het 
Olevano Romano-gebied) en Cesanese d'Affile (vaker 
geplant in de gebieden Piglio en Affile). Een derde ras, 
Cesanese Nostrano, is pas onlangs weer opgedoken. 
Hoe je het ook wendt of keert, de Cesanese is een 
moeilijk druivenras om mee te werken: het zijn 
reductieve soorten - dus onaangename aroma's 
kunnen een probleem zijn. Ze zijn ook later rijp en 
krijgen in koele jaren daardoor vaak niet de optimale 
rijping in koele jaren. Hierdoor zijn de mogelijkheden 
pas recent erkend.  
Tegenwoordig zijn de Cesanese wijnen onmiskenbaar 
het beste ras van Lazio, de wijnen doen het ook steeds 
beter in de verschillende competities.  
 
 
 
 
 

a  Late oogst, de CESANESE druif 
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Ten slotte is Nero Buono, typisch voor het gebied rond Cori, een rode druivensoort die 
aangename wijnen oplevert met een donkere kleur en bedwelmende parfums, maar ik 
vermoed dat ook hier nog meer potentie in zit 
 

De wijnproductiezones van Lazio 
Er zijn 27 DOC (Denominazione di Origine Controllata) en 3 DOCG-gebieden in Lazio, sommige 
ervan zijn goed bekend.  
 

‘Onmiskenbaar in Lazio is, dat alle wijnhuizen betere 
wijn maken dan de vorige generatie en dat deze 
ontwikkeling niet stilstaat’ 

 
Van oudsher maakte Lazio altijd meer witte wijn dan rood, en dat is nog steeds het geval (de 
uitsplitsing is ongeveer 70/30 in het voordeel van witte wijnen). Maar de productie van rode 
wijn neemt elk jaar gestaag toe. In 2015 waren 56% van de witte wijnen gemaakt in Lazio en 
37% van de rode wijnen DOC-wijnen. Helaas betekent de DOC kwalificatie hier niet zoveel en 
deze kan dus niet worden beschouwd als kwaliteit indicator voor het gebied.  
 
De wijn-producerende gebieden van Lazio, die van noord naar zuid gaan, zijn de provincies:  
 

• Viterbo en Rieti in het 
noordelijke deel van de regio 
(volgens de gegevens van 2015 
ongeveer 12% van het 
wijnoppervlak van Lazio);   

• Rome en zijn omgeving, 
waar het ooit beroemde Castelli 
Romani en het opkomende Cori-
gebied zich bevinden (ongeveer 
57% van het wijnbouwareaal in 
Lazio);  

• Frusinate-gebied in het 
zuidoosten (10%); en  

• Latina, het zuidelijke 
kustgedeelte (21%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT STAAT ER IN DE REGELS VOOR EEN DOCG? 

 

De DOCG regels zorgen voor het behoud van de 

identiteit en kwaliteit van de wijn. Voor een 

DOCG gebied gelden strengere regels dan voor 

een DOC gebied. Als voorbeeld hierbij een 

aantal voorwaarden voor de DOCG FRASCATI 

SUPERIORE. 

 

- Ontstaan uit de DOC Frascati, Frascati 

Superiore is een DOCG sinds 2011.  

- Geografische aanduiding: In de gemeente 

Rome, bevat het grondgebied van de 

gemeenten Frascati, Grottaferrata, 

Monte Porzio, Catone en voor een deel 

van Rome en Montecompatri. 

- Verplichte druivenrassen in de wijn. 

Minimaal 70% Malvasia di Lazio. 

Daarnaast is toegestaan: Trebbiano, 

Greco, Bombino en Bellone voor maximaal 

30%. 

- Nood irrigatie is toegestaan. Dichtheid 

aanplant 3000 planten per ha., Maximale 

opbrengst 11 ton per ha. Minimaal 

alcohol 11,5%.  

- Het jaartal moet op het label. Alleen 

voor promotie mag het in flessen vanaf 

3 liter en niet kleiner dan 0,375 

liter. En alleen in glazen flessen. 

- De fles moet afgesloten worden met een 

kurk of een soort gelijkend product dat 

in de fles verdwijnt. (Dus een 

schroefdop mag nog niet - mvw) 
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Van de vele DOC's en DOCG's in Lazio vallen er een aantal op. Aan de noordkant is dit Est! 
Est!! Est! di Montefiascone. Est! Est! Est! is gelegen rond het prachtige meer van Bolsena.  
Est! Est! Est! Is bijna meer beroemd door het verhaal rond de naam dan door de wijn op dit 
moment. Zoekt u het maar eens op. 
 
Castelli Romani is het grootste en het meest bekende wijn producerende deel van Lazio. Het 
gebied wordt gekenmerkt door charmante kleine stadjes die zich in een halve cirkel rond 
Rome bevinden. De naam Castelli Romani is omdat elk dorpje minstens één grote adellijke 
residentie of paleis heeft.  
De meest bekende DOC is Frascati. Daarnaast zijn er de DOC’s van de dorpjes Marino en 
Velletri. Hoewel vergelijkbaar, verschillen de wijnen van deze kleine steden en hun omgeving 
enigszins: de wijnen van Frascati staan bekend om hun geur, die van Marino vanwege hun 
intensiteit en ronding, en die van Velletri vanwege hun elegantie en balans. 
 
Frascati Superiore (2011) en Frascati Cannellino, deze laatste is een zoete wijn, zijn twee van 
Lazio's drie DOCG's). De derde DOCG is de Cesanese di Piglio (sinds 2008). 
De meest recente DOC (sinds 2011) is Roma. DOC Roma is eigenlijk het gebied dat tussen de 
‘oude’ DOC’s in ligt. Hiermee wordt een groot deel van Lazio een DOC-gebied, wat betekent 
dat er meer regels zijn en betere controle is.  
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CONCLUSIE 
 
De wijnbouw uit Lazio heeft geleden door verkeerde keuzes voor de 
lange termijn. Goedkoop winstbejag van snelle jongens hebben de 
wijnbouw in rouw gedompeld. Maar aan alles komt een einde en de 
laatste 10 jaar zijn er met handhaving van de DOC-regels en de wil van 
de toonaangevende wijnboeren nieuwe stappen gezet. Niet in de 
laatste plaats omdat er ook een nieuwe generatie aan het roer staat 
waarbij kwaliteit voorop staat 
 
We hopen dan ook dat uw kunt genieten van de wijnen uit dit bijna 
vergeten gebied. Geef gerust uw mening en of kritiek, in Lazio gaan ze 
daar niet meer om huilen of boos worden. De toekomst telt en die ziet 
er toch rooskleurig uit. 
 
 
 

 

b Frascati stad 
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HET WIJNHUIS EN DE WIJNEN: LAZIO 
 

WIJNHUIS: PRINCIPE PALLAVICINI 
 

 
 

 

De aristocratische familie Pallavicini met aan het hoofd Niccolò vestigde zich in het midden 
van de 17de eeuw in Lazio. De familie was verwezen in de politiek en kerk. Met een paus als 
beroemdst familielid, Clement IX, en de eerste burgemeester van Rome, Francesco Pallavicini.  
 
In 1670, Giovanni Battista Rospigliosi trouwde Maria Camilla Pallavicini, de nicht van Niccolò 
Pallavicini. In 1704 kocht hij het Palazzo del giardino Rome, dat later hernoemd werd naar 
Palazzo Rospigliosi Pallavicini. Het is nu nog steeds in familie bezit.  
 
PALLAVICINI 
Meestal begint de website van een Italiaans wijnbedrijf met de vermelding dat ze alweer voor 
de zoveelste generatie met liefde wijn maken waarbij respect voor het land en klant de 
belangrijkste drijfveren zijn. Zoniet Pallavicini, het begint gewoon in 2017, bijna 350 jaar 
traditie wordt even overgeslagen, met de aanstelling van de zoon van Princess Maria Camilla 
te weten Don Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini. Maar het is niet onverstandig want we 
hebben hiervoor kunnen lezen dat de recente geschiedenis niet iets is om trots op te zijn.  
 
DREAM TEAM 
Don Vittoria Pallavicini heeft met Carlo Ferrini een top-consultant binnen gehaald. Daarnaast 
kwam keldermeester Marco Cerqua over Brolio Barone Ricasoli en aan de commerciële kant 
Dante Cecchini van Banfi. Ze hebben allen hun sporen al verdiend bij gerenommeerde 
Toscaanse bedrijven.  
 
 

mailto:info@grapy.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pallavicini-Rospigliosi


 
 

 
WIJNDOOS PALLAVICINI Grapy/ info@grapy.nl / 06-22208142     

11 

Een Dream Team wil natuurlijk ook werken met de mooiste spullen. Zo werd er een nieuwe 
wijnkelder gemaakt met afgeknotte kegelvormige vaten. Geschikt voor de afzonderlijke 
vinificatie van elke druivensoort van verschillende percelen. Doel is om de kwaliteit te 
verbeteren met als speerpunt de druivenrassen Malvasia Puntinata (Lazio) en Cesanese. De 
autochtone druivenrassen van Lazio. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE WIJN INFORMATIE 

Carlo Ferrini (foto) 

heeft als consultant 

gewerkt bij Barone 

Ricasoli Chianti 

Classico, Casanova dei 

Neri Brunello, Poliziano 

Vino Nobile, Fonterutoli 

 

Een lijst met grote 

namen. 
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PRINCIPE PALLAVICINI DOC ROMA BIANCO 

Zover ik weet is dit de enige DOC in Italië die de naam 

van een grote stad heeft gekregen. Marketingtechnisch slim 

natuurlijk. We zien ons in gedachten al helemaal zitten op 

een vriendelijk terras iets buiten het centrum met een koel 

glas Roma.  

Jaar 2018 Drinktemperatuur 18ºC, zomers 16% 

Druif  100% Malvasia Puntinata Alcoholgehalte 13% 

Prijs € 11,95 Oogsttijd  2de helft van sept. 

Decanteren/ luchten Nee. Bewaren 4 jaar na oogstjaar 

Wijnbereiding Macerazione pellicolare. Een korte gekoelde maceratie van enkele uren om het 

extract te verhogen. Wijnen krijgen meer diepgang en persoonlijkheid. 5 maanden 

op het droesem, 90% op staan en 10% houtlagering (500 liter vat) 

Proefnotitie Vol met een krachtige afdronk waarin boterbloem, abrikoos en perzik. De 

aanwezige mineralen zorgen voor een fris bittertje. 
Wanneer/Waarbij Ongeveer hetzelde als de Poggio Verde hoewel de Roma beter tegen iets vettere 

gerechten gezet kan worden. Paling, zalm met saus. 

Awards Zie Poggio Verde  

 

 

PRINCIPE PALLAVICINI DOCG FRASCATI SUPERIORE  

Zo, nu de wijnen. Er is hierboven al veel geschreven 

over Frascati, maar niet over de smaak. Want is het nu 

eigenlijk wel een wijn die op ons indruk kan maken? Ja 

wel degelijk de Malvasia is een zeer interessante druif 

en Frascati een bijzondere wijn. 

 

Jaar 2018 Drinktemperatuur 9ºC 

Druif  Malvasia de Lazio 70%, 

Greco 15%, Bombino 

15% 

Alcoholgehalte 13% 

Prijs € 11,95 Oogsttijd  ½ september 

Decanteren / 

luchten 

Nee Bewaren Tot 3 jaar na oogstjaar. 

Wijnbereiding Zacht geperst en koude maceratie. Dit wordt gevolgd door temperatuur 

gecontroleerde gisting. Hierna nog 4-5 maanden op ‘de droesem’ (‘sur lie’) 

Proefnotitie Strogele kleur. Een aromatische geur van rijp zacht fruit, meloen, perzik. Een volle 

wijn met een mooie minerale tonen (het is een vulkanisch gebied), vol van fruit en 

kruiden. Avontuurlijk. Het aardige is dat ook nog eens mooi veranderd als je hem 

een jaartje opslaat. 

Wanneer/Waarbij Het is zo een wijn waarbij je gaat denken dat hij heel specifiek is en dan toch bij veel 

te combineren is. Dat is aardig want dan kan je de mix-salades, mix pasta (salade) en 

andere borden met veel smaken erop combineren. Met Asperges vinden we het ook 

heel goed passen. En wereld tapas. 

Awards 

Onderscheidingen 

Ooit eens ‘3 bicchieri’ ontvangen (2015). Na de samenstelling van het dream team en 

de werkzaamheden in de kelders is er even pas op de plaats gemaakt voor wat betreft 

het meedoen aan competities. Ik verwacht hoge scores in de nabije toekomst. We 

zien de punten bij Vivino nu al stijgen. 

mailto:info@grapy.nl
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PRINCIPE PALLAVICINI DOC ROMA ROSSO 

Bij Pallavicini is de Roma Rosso pas nieuw 

toegevoegd. Een wijn van de hand van het ‘Dream 

Team’.  
 

Jaar 2017 Drinktemperatuur  

Druif  20% Cesanese 

50% Montepulciano 

30% Syrah 

Alcoholgehalte 13% 

Prijs € 13,95 Oogsttijd  oktober 

Decanteren/ luchten 15 minuten vooraf openen. Bewaren Tot 6 jaar na 

oogstjaar 

Wijnbereiding Fermentatie in stalen vaten bij een gecontroleerde temperatuur tussen 24 en 

28 °C. Overpompen, waarna een maceratie met de schillen. Rijping gebeurt 

gesplitst, 60% op eiken vaten van 500 liter en 40% op staal.  

Proefnotitie Dit is Lazio modern, of juist niet. De Syrah heeft in ieder geval een functie 

samen met de meer elegante Cesanese en de vriendelijke Montepulciano. 

Genoeg voor een stevige wijn met mooi donker fruit, fijne tannines en een 

fijne minerale afdronk. 

Wanneer/Waarbij Rosbief, pasta met rode saus, kazen en gegrilde worsten. 

Awards 

Onderscheidingen 

Nog niet…..  

PRINCIPE PALLAVICINI AMARASCO  

U heeeft misschien al eens kennis gemaakt met de 

Cesanese druif in de Rubillo wijn (niet in deze doos). 

De Amarasco is de grote broer van de Rubillo en je zou 

kunnen zeggen de representant van de rode Lazio 

wijnen. ‘Single Vineyard’ wijn van vulkanische bodem. 
Jaar 2017 Drinktemperatuur 18º- 20ºC 

Druif  100% Cesanese Alcoholgehalte 13,5% 

Prijs € 12,95 Oogsttijd  Begin oktober 

Decanteren/ luchten Ja, 20 minuten Bewaren Tot 8 jaar na 

oogstjaar 

Wijnbereiding Klassieke vinificatie, 12 maanden in eiken vaten. 

Proefnotitie De neus is rijk aan elegante tonen van kers en viooltjes. In de mond worden 

rode vruchten gemengd met een vleugje pittigheid. Deze wijn is 

uitgebalanceerd en heeft verouderingspotentie. 

Wanneer/Waarbij Oude en harde kazen, mooi rood vlees, hert. Pasta met funghi. 

Awards 

Onderscheidingen 

De wijn is door Carlo Ferrini aangepast met 2017 als eerste jaar (ook in 

prijs) en is nog weinig beoordeeld. We horen graag uw mening. 

mailto:info@grapy.nl
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PRINCIPE PALLAVICINI CASA ROMANA 

Gezien de voorgaande stukken over de negatieve 

effecten van de aanplant van niet autochtone 

druivenrassen nu toch een wijn met deze 

druivenrassen. En dan wordt het moeilijk, is dit 

nog wel des ‘Lazioos’ of zelfs Italiaans? Of, Is het 

gebied toch goed genoeg om mooie wijn te maken van deze aanplant…. tenminste als de wijnmaker 

kundig genoeg is.  

Toch doet de al wat langere aanwezige Cabernet Sauvignon het best goed in Lazio en is de Petit 

Verdot ook niet verkeerd. Oplossing; niet denken aan de druivenrassen, proeven en beoordelen op 

basis van kwaliteit. Daarna op authenticiteit. En dan weer de vraag stellen ‘kan het nu wel of kan 

het nu niet’ met deze import druiven. Misschien een eindeloze discussie maar ook hierin vernemen 

we graag uw mening.  
Jaar 2015 Drinktemperatuur 18º- 20ºC 

Druif  60% Petit Verdot – 40% 

Cabernet Sauvignon 

Alcoholgehalte 13,5% 

Prijs € 14,95 Oogsttijd  Begin oktober 

Decanteren/ luchten Ja, 20 minuten Bewaren Tot 6 jaar na 

oogstjaar 

Wijnbereiding Afkomstig van wijngaarden ten zuiden van Rome; vulkanische bodem. 18 

maanden in Franse eiken vaten.  

Proefnotitie Een wijn waar je aan kan blijven ruiken. Geuren die zich in het glas 

ontwikkelen een zachte smaak in volledige harmonie. Iets aards met zacht 

donker fruit, beetje leer in de geur. Zeer verfijnde wijn 

Wanneer/Waarbij Stoofschotels en wild, kazen. Ook zacht rood vlees als biefstuk. 

Awards 

Onderscheidingen 

De wijn is door Carlo Ferrini aangepast met 2015 als eerste jaar (ook in 

prijs verlaagd) en is nog weinig beoordeeld. We horen graag uw mening. 

PRINCIPE PALLAVICINI RUBILLO  

De basiswijn van Pallavicini van de Cesanese druif. 

Hier proeft u onmiskenbaar de potentie van deze 

druif. De Cesanese druif geeft onweerstaanbare 

soepele rode wijnen. Een robijnrode kleur, in de 

neus fris rood fruit. Je proeft fruitige impressies van 

rode kersen, pruimen en vijgen. Deze 'Rubillo' is mondvullend zacht met aangename zuren. 

Jaar 2018 Drinktemperatuur 16º- 18ºC 

Druif  100% Cesanese Alcoholgehalte 13,5% 

Prijs € 8,95 Oogsttijd  Begin oktober 

Decanteren/ luchten Nee niet nodig Bewaren Tot 4 jaar na 

oogstjaar 

Wijnbereiding Roestvrijstaal  

Proefnotitie Een robijnrode kleur, in de neus fris rood fruit. Je proeft fruitige impressies 

van rode kersen, pruimen en vijgen. Deze 'Rubillo' is mondvullend zacht met 

aangename zuren 

Wanneer/Waarbij Voor ons een echte pizza en pasta wijn en alles met tomaat.  
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RECEPTEN 
Gastronomie uit lazio: 

In het midden van Italië vind je Lazio, met als hoofdstad Rome. Hier moet je zijn als je van 

pasta houdt, want veel klassiekers zijn hier uitgevonden. Heerlijk romige pasta’s zoals caccio 

e pepe en carbonara, maar ook de tomatensaus (met spek) amatriciana komt hier vandaan. 

Iedereens favoriete borrelhap bruschetta met tomaten is ook hier bedacht. En omdat de 

lekkerste courgettes in deze regio groeien, staan gevulde en gefrituurde courgettebloemen in 

ieder restaurant op de kaart. 

 

Gevulde en gefrituurde courgettebloemen. 
• Ingredienten voor 8 courgettebloemen: 

• 8 courgettebloemen 

• 200 gram zachte geitenkaas 

• 1-2 volle eetlepels yoghurt 

• Rasp en sap van 1 citroen 

• Paar blaadjes salie, fijngesneden 

• Peper en zout 

• 150 gram bloem 

• 300 ml blond bier of bruiswater 

• Zonnebloemolie om in te frituren 

Meng voor de vulling de geitenkaas en yoghurt met de salie, 

citroenrasp en -sap. Breng op smaak met peper en zout. Snijd de courgettebloemen waar 

nodig een beetje bij en verwijder eventueel zand héél voorzichtig met wat keukenpapier. 

Knip of scheur, ook super voorzichtig, de stamper aan de binnenkant van de bloem. Vul 

de courgettebloemen met het mengsel, dat gaat het handigste met een heel klein 

theelepeltje. Draai de bloemen aan het uiteinde op zodat de vulling er mooi in blijft zitten. 

Maak het beslag van de bloem en het bier (of bruiswater). Breng op smaak met zout en 

roer kort, maar goed door. 

Verhit de zonnebloemolie in een pan tot ongeveer 170 graden; je kunt natuurlijk ook een 

frituurpan gebruiken. 

Haal de gevulde courgettebloemen door het beslag, laat een beetje uitlekken en draai de 

uiteinden eventueel nog even op. Laat ze heel voorzichtig in de hete olie glijden. Frituur 

er niet teveel tegelijk. 

Zet alvast een bord met keukenpapier klaar. Wanneer de bloemen mooi goudbruin 

worden, draai je ze voorzichtig om en frituur je de andere kant (zo goed en zo kwaad als 

dat gaat, het is een beetje een pielwerkje). Haal ze daarna eruit en laat uitlekken op 

keukenpapier. Bestrooi direct met zeezout. 

Wijntip: Pallavicini Frascati Poggio Verde 

mailto:info@grapy.nl
https://www.culy.nl/recepten/een-romeinse-klassieker-cacio-e-pepe/
https://www.culy.nl/recepten/een-romeinse-klassieker-cacio-e-pepe/
https://www.culy.nl/recepten/klassieke-spaghetti-carbonara/
http://www.bonappetit.com/recipe/bucatini-all-amatriciana-2
http://www.jamieoliver.com/recipes/bread-recipes/bruschetta-with-tomato-and-basil/
https://www.culy.nl/recepten/culy-homemade-gevulde-en-gefrituurde-courgettebloemen/
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Cacio e Pepe 

 

Cacio e pepe is een klassiek 

Romeins pastagerecht met 

zwarte peper en Pecorino 

Romano, een pittige 

schapenkaas. Super easy en 

super lekker! 

 

 

Ingrediënten 

Voor 4 personen 

• 350 gram spaghetti of linguine 

• 175 gram + een handje geraspte Pecorino Romano 

• 2 theelepels zwarte peperkorrels 

• Olijfolie 

Officieel wordt zogenaamde tonnarelli (een soort vierkante spaghetti) gebruikt, maar 

aangezien we dat in Nederland niet zo makkelijk kunnen krijgen als in Italië kun je hiervoor 

ook gewone spaghetti of linguine gebruiken. Voor de ‘saus’ gebruik je enkel wat kookvocht 

en de geraspte kaas, welke je vervolgens op smaak brengt met grof gemalen zwarte peper. 

Een kind kan de was doen. 

Het recept 

Kook de (verse of gedroogde) pasta volgens de verpakking gaar in gezouten water. Bak in een 

droge koekenpan de zwarte peperkorrels op laag vuur totdat ze beginnen te geuren. Dit duurt 

ongeveer vijf minuten. Haal vervolgens de pan van het vuur en stamp de korrels in een vijzel 

iets grover dan peper uit de molen. Meng in een ruime koekenpan (niet op het vuur) een 

eetlepel olijfolie met een scheutje van het kookvocht. Voeg ook een hand Pecorino toe en roer 

met een vork of garde los. 

Giet nu de pasta af en bewaar het kookvocht. Meng de pasta door het kaas-oliemengsel en zet 

de pan op laag vuur. Voeg nu de resterende Pecorino-kaas toe, samen met de zwarte peper en 

kookvocht naar smaak. Als het goed is heb je nu een heerlijke romige saus, maar proef vooral 

of het nog een beetje kookvocht, zout, peper of kaas kan gebruiken. Smakelijk! 

Wijntip: Pallavicini Roma Bianco 

 

mailto:info@grapy.nl
https://www.culy.nl/inspiratie/alles-over-italiaanse-kazen-van-parmezaan-tot-mozzarella/
https://www.culy.nl/inspiratie/alles-over-italiaanse-kazen-van-parmezaan-tot-mozzarella/
https://www.culy.nl/inspiratie/alles-schapenkaas-de-vijf-bekendste-soorten/
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Spaghetti alla Puttanesca 

 

Ingrediënten 

200g spaghetti  

Olijfolie  

8 ansjovisfilets  

1 sjalot  

1 teen knoflook  

1 Spaanse peper  

2 eetlepels kapertjes  

100g zwarte olijven  

400g gepelde tomaten  

Vers gemalen peper  

Zeezout  

Verse peterselie  

Parmigiano Reggiano 

Voorbereiding 

Snij de ansjovis in kleine stukjes. Verwijder de schil van de knoflook en de sjalot en snij 

ook deze in kleine stukjes. Snij de onderkant en bovenkant van de Spaanse peper. Je kunt de 

zaadjes en eventueel ook de zaadlijsten verwijderen om te voorkomen dat het gerecht te 

scherp wordt. Persoonlijk vind ik het het lekkerst om de zaadlijsten te laten zitten en ongeveer 

de helft van de zaadjes te gebruiken. Als je je strategie hebt bepaald, snij je de Spaanse peper 

in stukjes. Eventueel kun je de zwarte olijven ook in 3 of 4 ringetjes snijden, maar dit hoeft 

niet. 

Bereiding 

Verwarm 2 tot 3 eetlepels olijfolie in een koekenpan. Als de olijfolie heet is, doe je de stukjes 

ansjovis in de pan. Als het goed is, zie je de ansjovis gelijk uit elkaar vallen en 1 worden met 

de olijfolie. Vervolgens doe je ook de knoflook, sjalot, Spaanse peper, kappertjes en zwarte 

olijven in de pan. Fruit deze ingrediënten ongeveer voor de duur van 3 tot 5 minuten. 

Als alle ingrediënten in de pan de kans hebben gehad om hun smaak af te geven, doe je 

gepelde tomaten erbij, zodat deze al die heerlijke smaken kunnen opnemen. Breng het geheel 

met vers gemalen peper en zeezout op smaak. Proef de Puttanesca saus en als je tevreden 

bent, zet je de pan op een laag vuurtje en laat je de saus lekker pruttelen. 

Breng een pan water aan de kook en als het water kookt, doe je de spaghetti hierin samen 

met een kleine eetlepel zeezout. Kook de spaghetti 'al dente', en giet deze dan af. Roer gelijk 

wat van de Puttanesca saus door de spaghetti om te voorkomen dat deze gaat plakken. Die de 

Spaghetti alla Puttanesca op, garneer met wat verse peterselie en schaaf er lekker wat 

Parmigiano Reggiano overheen. Buon appetito!  

Wijntip: Pallavicini Rubillo 2018 

mailto:info@grapy.nl
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Saltimboca a la Romana  

Ingrediënten 

• 8 dunne lapjes mals kalfsvlees 

• plakjes rauwe Parmaham 

• 50 g boter 

• 2 eetl.epels olie 

• zout 

• versgemalen zwarte peper 

• 2 dl witte droge wijn 

• 8-16 verse salieblaadjes 

Bereidingswijze 

Sla de lapjes kalfsvlees zo plat mogelijk met een vleesklopper. 

Leg op ieder lapje een plakje rauwe ham. 

Plaats een of twee salieblaadjes op de rauwe ham en zet ze vast met een cocktailprikkertje. 

Verhit de helft van de olie en de boter in een grote bakpan, en bak hierin 4 lapjes in korte tijd 

aan beide zijden bruin. Doe de rest van de olie en de boter in de bakpan, bak de overige lapjes 

op dezelfde manier. 

Doe nu de eerste lapjes er weer bij en voeg de witte wijn toe. Laat het geheel een tijdje stoven 

tot de wijn verdampt is en het vlees zacht en mals (ca. 5-10 minuten). 

Dien de kalfslapjes op een voorverwarmde schaal op en giet er de saus overheen. 

Wijntip: Pallavicini Casa Romana 2015 
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Spezzatino  

Ingrediënten 

• 1 kg stoofvlees in blokjes van ongeveer 2 bij 2 cm. 

• 3 eetlepels olijfolie 

• 1 teen knoflook 

• 1 wortel 

• 1 stengel bleekselderie 

• 1 ui, grof gehakt 

• 1-2 eetlepels bloem 

• Verse rozemarijn, tijm en salie, samengebonden in 

een bosje. 

• Zout 

• Versgemalen zwarte peper 

• 1½ dl witte wijn 

• 400 g tomatenpulp of ingemaakte tomaten 

• (1 blok groente-, of vleesbouillon) 

Bereidingswijze 

Snij de wortel, bleekselderie, ui en de knoflook in stukjes. 

Verhit de olijfolie in een grote braadpan. Bak het vlees eventjes in de olie. Haal het vlees uit 

de pan. Fruit de groenten 5 minuten in de overgebleven olie, voeg het vlees weer toe en strooi 

er wat bloem over. 

Giet de witte wijn erbij, breng het aan de kook en laat het 10 minuten zachtjes pruttelen totdat 

de wijn gedeeltelijk verdampt is. 

Doe de tomaten erbij, het kruidenbosje, eventueel 1 bouillonblok, en zout en peper naar 

smaak. Laat het vlees 2 uur op een heel laag pitje stoven (ca. 1 uur in de snelkookpan). 

Lekker met polenta. 

Wijntip: Pallavicini Roma Rosso 
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Bistecca alla Fiorentina  

Ingrediënten 

2 rib-eye van 500 gram  

Olijfolie  

Zeezout  

Verse zwarte peper  

Rozemarijn 

Voorbereiding 

1Besprenkel de Ribeyes met olijfolie. Wrijf de olijfolie met je handen goed in de Ribeyes. 

Strooi het zeezout op 1 zijde van het vlees. Doe op dezelfde zijde de verse korrels zwarte 

peper en de rozemarijn. Leg de Bistecca's nu in een diep (soep)bord en sluit dit af met nog een 

dergelijk bord. Zet de Bistecca's vervolgens 6 tot 8 uur in een afgesloten kast. Het vlees kan 

zodoende alle kruiden goed opnemen en op kamertemperatuur komen. 

Bereiding 

1Gebruik voor de bereiding van de Bistecca alla Fiorentina een Big Green Egg, een grote 

Weber of een Primo. Eventueel kun je ook een grillpan of grillplaat gebruiken. Zorg ervoor 

dat de houtskool grill zo heet mogelijk wordt.  

2Leg de Bistecca's 2 minuten op de grill en draai deze dan een kwartslag. Na nogmaals 2 

minuten draai je de Bistecca's om. Herhaal dit principe, laat het vlees 2 minuten bakken, draai 

dan een kwartslag en laat nog 2 minuten bakken. 

3De Bistecca's zijn nu rood gebakken. Hou je meer van rose vlees, haal het vlees dan van de 

grill en pak de Bistecca's in in aluminiumfolie en laat 3 minuten rusten. Wil je je vlees 'Well 

done' laat dan 10 minuten rusten. Ongeacht de garing van het vlees is Bistecca alla Fiorentina 

een traditioneel top gerecht! Buon appetito! 

Serveertip 

1Wat erg lekker is, is om het vlees te besprenkelen met vers citroensap. Eventueel kun je de 

Bistecca ook serveren met citroenmayonaise. 

Wijntip: Pallavicini Amarasco 2015 

mailto:info@grapy.nl
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