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Wijnnieuws 2015 
Zoals gebruikelijk geef ik weer een kort overzicht over de wijnen uit het Valtellina. 

De oogst 2014 
De oogst van het jaar 2014 in het Valtellina toont een zeer sterke terugval in kwantiteit t.w. 

een afname van 40% ten opzichte van de oogst in het voorgaande jaar. Deze afname is 

hoofdzakelijk te wijten aan een massieve aanval van nachtvlinders tijdens de eerste fase van 

de ontkieming in vrijwel alle wijngaarden. Daarbij werd het jaar gekenmerkt door een zeer 

overvloedige regenval, waardoor de bestrijding van parasieten, die immers niet kan 

plaatsvinden als het regent, zeer werd bemoeilijkt. 

Gelukkig heeft de Nebbiolodruif, die altijd pas laat tot rijping komt (de oogst is meestal pas 

half oktober) een grote resistentie in dit gebied, dat door zijn zanderige ondergrond zeer goed 

waterdoorlatend is. Bovendien is er door de oriëntatie van het dal en de nabijheid van het 

Comomeer een goede ventilatie van de terrassen tegen de Retische Alpen. De ervaren 

wijnboeren zijn er door strenge selectie gelukkig in geslaagd de kwaliteit van de wijn te 

handhaven. Vooral de wijnboeren die de durf hadden de oogst lang uit te stellen, zijn beloond 

voor hun geduld. 
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Vin in festa 
In juni vond de jaarlijkse wijnproeverij ‘Vininfesta alla Costiera dei Cech’ plaats in Nuova 

Olonio. Deze competitie wordt georganiseerd door de Comunità Montana di Morbegno ter 

stimulering van de wijnbouw in het Laag-Valtellina. Eerder schreef ik al over de wijnbouw in 

dit gebied in de Nieuwbrief 5(2011). Bij de proeverij werden 24 IGT en 9 DOC wijnen 

gekeurd. De jury constateerde dat ondanks het moeilijke jaar, er een groeiende kwaliteit is. De 

sterke ondersteuning van het instituut Fojanini, wordt hierbij in het bijzonder genoemd. Dit 

instituut, dat is opgericht door de provincie Sondrio ter ondersteuning van de agricultuur in 

het algemeen, heeft technici in dienst die de wijnboeren adviseren. 

De drie hoogst geklasseerde DOC Rosso di Valtellina wijnen waren: als nummer 1 Danilo 

Fascendini uit Ardenno, 2 Adriano Tamiazzo, en 3 Carlo Perregrini, beide uit Buglio in 

Monte. 

In de categorie IGT Terrazze Retiche werden zeven wijnproducenten onderscheiden: 1 

Graziano Ambrosini uit Dubino, maar met wijngaarden in Cercino, 2 Carmelo Ferrari uit 

Morbegno, 3 Renato Contessa uit Mello. 

Gera Segreta 
Op 5 oktober wordt door Pro Loco Gera Lario voor de zevende keer Gera Segreta 

georganiseerd. Als u in Gera bent, raad ik het beslist aan hier een keer aan deel te nemen. U 

zult verrast zijn door het grote aantal wijnkelders die zich onder de huizen in het dorp 

bevinden. Bij deze gelegenheid kunt u in die kelders wijn en allerlei hapjes proeven. Mijn 

Nieuwsbrief 9(2009) geeft een impressie van dit gebeuren. 

 

   Gera in Cantina: wijnproeven in Gera Lario 

Morbegno in Cantina 
Een soortgelijke happening, maar dan op veel grotere schaal, vindt u onder de titel ‘Morbegno 

in Cantine’ in Morbegno en de nabij gelegen dorpen Traona en Mello. Dit jaar wordt 

Morbegno in Cantina gehouden in de weekends van 3 tot 19 oktober. Er zijn verschillende 

rondwandelingen mogelijk, die ieder langs 10 kelders leiden, maar de kosten zijn afhankelijk 

van de prijs van de aangeboden wijnen (10, 19, 24 of 39 Euro). De wijnen zijn DOC en 



DOCG wijnen uit het Valtellina. En ook hier krijgt u hapjes aangeboden zoals vleeswaren en 

kazen en andere speciale lokale producten. 

In Traona en Mello zijn respectievelijk 13 en 10 kelders te bezoeken. In de deelnameprijs is 

busvervoer vanuit Morbegno naar deze dorpen inbegrepen.  

 

Wijnkelder in de Costiera dei Cech.  (Foto Davide Tarca) 

Sentiero del Vino 

Wat ik u echter speciaal aanraad, is om een keer deel te nemen aan de wandeling die onder de 

naam ‘Sentiero del Vino’ wordt georganiseerd vanuit Mello. U wandelt daarbij in een groep 

van maximaal 25 personen vanuit Mello (700 m) naar S. Croce (450 m) en vandaar naar S. 

Biagio (550 m). De wandeling gaat over een afstand van 2 km en duurt ca 3 uur, waarbij u in 

6 kelders de wijnen van de Costiera dei Cech krijgt aangeboden en lokale hapjes kunt 

proeven. 

 

Alle informatie over deze wijnproverijen in en rond Morbegno vindt u op de site 

http://www.portedivaltellina.it/articles/view/1108/morbegno-in-cantina en in meer detail op 

http://en.calameo.com/read/000736284704e14d59c2b . U kunt kaartjes voor deelname ook 

direct via internet kopen via  www.morbegnoincantina.it   

 

De Vinitaly 2015 
De jaarlijkse wijnbeurs die in maart in Verona plaatsvindt, heeft weer een record aantal 

bezoekers getrokken. Wijnkopers uit 140 landen waren weer massaal aanwezig. Vooral 

bezoekers uit het verre oosten, met name Thailand, Vietnam, Singapore en Maleisië kwamen 

naar Verona. Ook Mexico en Afrika, in het bijzonder Kameroen en Mozambique waren goed 

vertegenwoordigd. Het totaal aantal bezoekers was 150.000, waaronder 2600 journalisten uit 

46 landen. Amerika en Canada, vertegenwoordigden 20% van de bezoekers, Duitsland, 

Zwitserland en Oostenrijk samen 25%. Ook het consortium van wijnproducenten uit het 

Valtellina was aanwezig op de beurs en velen deden goede zaken. 

 

 


