
Gelders Wijngilde - proeverij 9 januari 2018  

    Sicilië 

 
 
Sicilië / overzicht 
 

- Eiland in de middellandse zee met de afmeting van België. 
- Bekend van Europa’s enige actieve vulkaan de Etna. 
- Middellands zeeklimaat – zachte winters / warme zomers. 
- Wijnbouw sinds 800 voor Chr.  – rond 1880 wijnbouw bijna geheel vernietigd 

door de Phyloxera.  
- Etna -> lavagronden, erg vruchtbaar en zeer geschikt voor de wijnbouw. 
- Met >140.000 ha. Het grootste wijngebied van Italië. 
- Productie -> 6 – 7 miljoen hectoliter. (op de 2e plaats samen met Apulië)  
- Bekend van de Marsala –> versterkte wijn – inheemse druiven – solara – DOC 
- In de kuststreken hoge temperaturen en gebrek aan water, -> resulteert in wijnen 

met een relatief hoog suikergehalte, lage zuurgraad. 
- Oorspronkelijk veel bulkwijn, Marsala en Nero d'Avola . 
- Slechts 2% is DOC wijn 
- 23 DOC’s  - 1 DOCG. 
- Vanaf jaren 70 -> goede witte wijnen. Vanaf jaren 80 meer rode wijnen van 

goede kwaliteit en sinds 2000 steeds meer kleine wijnhuizen en enorme stijging 
in kwaliteit. Meest bekent rood: Nero d`Avola. 

- Druivensoorten 85% witte wijn – 15% rood. 
- 2694 zonuren = 7,38 per dag. 

Geschiedenis  
 
Bevolking; Door allerlei verschillende bevolkingsgroepen bezet geweest. o.a. de 
Grieken, Arabieren, Byzantijnen en zelfs de Noormannen. Het waren de oude Grieken 
(800 vChr) die de wijnbouw op Sicilië hebben geïntroduceerd Daarmee heeft Sicilië een 
veel oudere wijngeschiedenis dan gevestigde wijnnaties als Frankrijk en de rest van 
Italië.  
 
Blauwe druivenrassen (inheems) 
 
Calabrese (Nero d’Avola) 
Frappato 
Nerello Mascalese 
Pignatello 
Perricone 
 
Witte druivenrassen (inheems) 
 
Ansonica 
Catarratto 
Damaschino 
Grillo 
Moscato (Bebbino) 
Malvasia 
 



Westkust. 
 

- Grootste aaneengesloten wijngaard van Europa. 
- De witte druiven Grillo, Insolia en Catarratto zijn van oorsprong voor de Marsala 

bedoeld.  
- Toen de vraag naar licht, fris en fruitig groter werd bleken deze druiven hiertoe 

heel geschikt.  
-  De rode druif van het eiland is de Nero d’Avola. Vroeger vooral gebruikt als 

leverancier van alcohol en kleur voor noordelijker wijnen. 
- Tegenwoordig in zwang als de autochtone rode wijn van Sicilië.  
- Fluwelige, volle wijnen met aroma’s van rijp fruit, chocola, en zoethout, verdraagt 

houtrijping goed. 
 
De Etna  
 

- Is het gebied in opkomst.  
- Hoog op de vulkaan groeien de witte Carricante en de rode Nerello Mascalese. 

Beide druiven geven wijn die aan Bourgogne doet denken vanwege de fijne en 
complexe neus en de elegante doch stoere structuur. 

- De Etna wijnen; eiland op een eiland.  
- Wijngaarden liggen op hellingen tussen de 500 en 1400 meter boven zeeniveau.  
- Bijna nergens ter wereld wordt op zo'n grote hoogte wijngaarden verbouwd.  
- De temperatuurverschillen tussen dag en nacht kunnen in de zomermaanden 

oplopen tot wel 15 graden.  
- Deze wisselingen hebben grote invloed op het rijpingsproces en bepalen kleur, 

aroma en smaak van de wijnen.  
- Daarnaast is de vulkanische bodem rijk aan mineralen welke zorgt voor een 

gunstige verhouding tussen zuur en zoet.  
- De druiven van de Etna ontlenen hun eigenschappen aan deze twee unieke 

klimaat- en bodemomstandigheden.  
- Zelfs vandaag de dag vindt men op sommige plekken nog wijnstokken welke 

dateren uit de nog pre-phyloxeraperiode (druifluis epidemie) van meer dan 100 
jaar oud. 

 
 
DOP   Denominazione di Origine Protetta. 
 
Kent twee classificaties t.w. 
 
DOCG Denominazione di Origine Controllata e Garantita. 
DOC  Denominazione di Origine Controllata 
 

- Strikte regels productie – botteling – rijping. 
- Herkomstgebied 
- Druivenrassen vastgelegd 
- Minimale – maximale productie 
- Alcohol / zuurgehalte. 
- DOCG wordt ook gecontroleerd op smaak en moeten de regio goed 

Vertegenwoordigen - representatief 

DOC dat 5 jaar goed presteert kan promoveren tot DOCG 
 
 

http://www.amesi.nl/murgo-etna-bianco.html


IGP  Indicazione Geografica Protetta  
IGT  Oude benaming voor IGP - Indicazione Geografica Tipica 
 
IGP wijnen regelmatig beter dan DOC(G) wijnen, heeft alles te maken met regelgeving 
en de wijze waarop de wijnboeren (willen) werken. 
 
 
Samenvatting 
 

- Laatste 20 jaar grote inspanningen geleverd welke nu duidelijk de vruchten 
afwerpen. 

- Zowel op gebied van authenticiteit als op het gebied van kwaliteit.  
- Dit heeft gestalte gekregen in het toenemend aantal DOC’s. Sicilië beschikt 

momenteel over 23 DOC's en 1 DOCG.  
- Er worden echter erg veel IGP’s geproduceerd. 
- IGP -> De geografisch aangeduide wijnen die in een grotere regio worden 

geproduceerd met een variëteit aan druiventypen en waarbij de wijnmakers meer 
vrijheid hebben in het vinificatieproces. 

- De vele IGP’s die Sicilië beschikt doen in kwaliteit vaak niet onder voor de 
gemiddelde DOC (en misschien zelfs voor sommige DOCG’s!), maar door de 
fameuze Italiaanse bureaucratie is er - nog niet - tot een officiële erkenning 
overgegaan. Dit betekent dat er genoeg juweeltjes te ontdekken zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amesi.nl/gambino-cantari-rosso-2012-igt-sicilia.html
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Alta Mora  Bianco Etna DOC – 2016          Consumano  

7 wijnregio’s – 500 ha. In elk gebied specifieke druivensoort - Italiaans wijngoed van het 
jaar 2013 – top 10 siciliaanse wijnproducenten. 
Al 14 x de hoogste waardering in de Gambero rosso – hoog niveau van alle gevoerde 
wijnen in het assortiment. 
 

 
Druivensoorten;  Carricante, Catarratto, Minnella Bianca 
Carricante;   Voornamelijk Etna – 700/1100 mtr. Rijpt laat – pittige  
    zuren – verhogen de houdbaarheid. 
Cataratto;   Op twee na meest aangepland van Italië – Omgeving  
    Trapani – Marsala - bulkwijn –> gedistilleerd/druivensap –  
    nu ook zeer geschikt/gebruikt voor lichte, fruitige, droge  
    wijnen  
Minnella;   Omgeving Etna, altijd in blend – veel aroma (anijs) 
Gebied;    Etna – Milo 
Wijngaard; 6 hectare – 600 meter boven zeespiegel – zuidelijke ligging 

op de praincontrade en Verzella contrada heuvels. 
 Vulkanische bodem,  
Opbrengst;   6.500 stokken/ha – 6.500 kg/ha. 
Gem. leeftijd;   15 jaar. 
Pluk;    Tweede helft oktober – handmatige pluk. 
Persing;   licht pneumatisch 
Gisting;   18-20 graden / 4 maanden. 
Tanks;   RVS 
Filtratie;   Ja 
Alcoholgehalte;  13% 
Extrakt;   22,60 g/l 
Zuur;     6,00 g/l (gemiddeld) 
Restsuiker    2,00 g/l 
Sulfiet;    92 mg/l 
ph-waarde:    3,24 
Sluiting   Natuurkurk 
Drinktemperatuur;:  10-12 °C 
Houdbaar tot   2019+ 
 

 
Gambero rosso 2018; 3 glaasjes. 
Doktor Wine 2018;  91 punten. 
James Suckling;  93 punten. 

James Suckling 

Prachtige densiteit van fruit dat lagen opent van gedroogde appel, citroen en andere 
citrus aroma’s. Full body, gelaagd en weldadig. Complex in de finish/afdronk. 

Superiore; 

Frisse dynamische wijn met geuren van hooi, drop en tijm (wat rokerig). Smaak; 
Indrukwekkende, krachtige en goed gestructureerde wijn met smaken van Grapefruit en 
citrus. Afdronk->Mineralische droog.  

 



Eruzione 1614 – Carricante Sicilia DOC - 2016            Planeta 

Planeta; Groot familiebedrijf, 5 eeuwen en 17 generaties wijnbouw. Actief in vijf regio’s 

verspreid over Sicilie. Sinds 1900 erg actief, veel soorten waaronder de klassieke 

inheemse wijnstokken maar ook Syrah, Riesling, Cabernet, Chardonnay. 

 

Wijn genoemd naar de eruptie van 1614 die 10 jaar duurde. 

 
Druivensoorten;  Carricante 90% - 10% Riesling 
Gebied;    Etna – Castiglione  
Wijngaard; hectare – 815-870 meter boven zeespiegel – gemiddelde 

temperatuur 21 graden.  Zwarte lava en minerale gronden. 
 
Gyot systeem.  
 

 
 
Opbrengst;   5000 stokken/ha.  
Gem. leeftijd;   Eerste oogst was in 2009.. 
Pluk; Tweede helft oktober – handmatige pluk. (riesling iets eerder 

->begin oktober) 
Persing; Pluk tot persing gekoeld op 8 graden - licht pneumatisch 
Gisting; 20 graden – 15 dagen daarna nog 4 maanden op 

“lies”.constant roeren. (Natuurlijke depots tengevolge van de 
neerslag van de gisten – roeren ook wel Bãtonnage) 

Tanks;   RVS 
Filtratie;   Ja 
Alcoholgehalte;  13% 
Extrakt;    g/l 
Zuur;     6,25  g/l 
Restsuiker    1,42 g/l (Droog) 
Sulfiet;   bevat sulfieten 
ph-waarde:    3,31 
Sluiting;   Natuurkurk 
Drinktemperatuur; : 8-10 °C (Is vrij koel) 
Houdbaar tot   2023 (7 – 10 jaar na de oogst) 
 

 
Gambero rosso 2018; . 
Doktor Wine 2018;  93 punten. 
James Suckling;  92 punten. 
Robert Parker;  92+ 
 

Robert Parker;  Bleek strogeel - Ingetogen neus met tonen van groene appel, citrus, 

meloen, bloesem en wat honing, In de mond zeer fris met sappige zuren, zacht wit fruit 

en veel mineraliteit. (gemalen schelpen) Riesling aanwezig (benzine/rozijnen) maar 

goed geïntegreerd in de brede smaak. Wijn kan nog wel tien jaar ontwikkelen. 

Combinatie gerechten; antipasti , salades, vis, schaaldieren en asperge. 

 



Frappato Rosso Terre Siciliana IGT – 2016              COS 

Opgestart in 1980 op het dieptepunt van de wijnbouw (veel bulkwijn, matige kwaliteit en 

veel uitstroom uit de wijnbouw) door drie broers met de namen Cilia, Occhipinti en 

Strano. Ze besluiten hun project COS te noemen. Momenteel uitgegroeid tot een der 

enige serieuze ‘bio-domeinen’ in Italië en behoort tot de beste wijnbouwers van Sicilië 

Uitsluitend authentieke druivensoorten/wijnen. En de referentie voor jonge wijnmakers. 

Veel onderzoek naar authentieke manier van wijn maken Biodynamische wijnbouw. 

Amforen – Grieken - in 2000 gestart – Spaanse klei amforen (1000 kg / 400 liter) Pithos 

lijn . Ook met deze methode is COS een pionier geweest voor de moderne wijnwereld. 

De Amforenmethode maakt de wijnen eleganter (door een fijnere zuurgraad) en minder 

(over)geconcentreerd.  

Druivensoorten;   100% Frappato 
Frappato;    Vaak blend met NA en Nerello - Zacht –  
     Aromatische -  lage tannines 
Gebied;     Vittoria  (enige gebied op Sicilië welke een DOCG  
    status heeft.) 
Wijngaard;    250 meter boven zeespiegel 
 

1. Opbrengst;    5000 stokken/ha. (Guyot) 
2. Gem. leeftijd;   12 jaar 
3. Pluk;    eind september/oktober 
4. Persing;    pneumatisch 
5. Gisting;    Spontaal op schil met inheemse gisten en op lagere 

     temperaturen  
6. Tanks;    Cement tanks. 
7. Filtratie;    Nee 
8. Alcoholgehalte;  11,5% 
9. Extract;    22,4 g/l 
10. Zuur;     5,09 g/l 
11. Restsuiker    0,7 g/l (Droog) 
12. Sulfiet;     bevat sulfieten / 48 mg/l 
13. ph-waarde:    3,10 
14. Sluiting    Natuurkurk 
15. Drinktemperatuur; : 16-18 °C (Is vrij koel) 
16. Houdbaar tot   2023 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Robert Parker;   92 (2015) 

 

 
Karakteristiek; rood fruit, gedroogde rozen en amandel zijn de onmiddellijk 
identificeerbare aroma's. 
Fris, elegant, bouket van zoete kersen, vleugje mint, uitstekende structuur, elegant en 
goede balans. 
 
Een authentieke wijn die licht gekoeld gedronken mag worden,  



Saia Nero d’Avola Sicilia DOC – 2015         Feudo Maccari 

In 2000 gestart door Antonio Moretti, eigenaar van het Toskaanse wijnhuis Sette Ponti, 
(50 ha.) Nero d”Avola in zijn puurste vorm. De naam Saia stamt uit het Arabisch en 
staat voor de irrigatiekanalen die honderden jaren geleden in het zuid-oosten van Sicilië 
zijn gebouwd om het regenwater te verzamelen.  
 
Druivensoort;   100% Nero d’Avola 
Nero d”Avola; (Calabrese) Meest bekende rode wijn van Sicilië, als sinds de 17e 

eeuw verbouwd op heel Sicilië maar Noto het beste 
gebied, houdt van warmte. Als blend in bijna alle 
DOC’s – DOCG Cerasuolo di vittoirio 

Gebied;     Omgeving Noto  
Wijngaard;    50 ha. (samenvoegsel van 50 wijngaarden) 
 

1. Opbrengst;   5500  stokken/ha. (Guyot) 
2. Gem. leeftijd;   20  jaar 
3. Pluk;    Handmatig 
4. Persing;    pneumatisch 
5. Gisting;      
6. Tanks;    16 maanden op eikenhout. 
7. Filtratie;     
8. Alcoholgehalte;  14% 
9. Extract;    41,9 g/l 
10. Zuur;     6,2 g/l 
11. Restsuiker    2,3 g/l  
12. Sulfiet;     bevat sulfieten / 129 mg/l 
13. ph-waarde:    3,52 
14. Sluiting;    Natuurkurk 
15. Drinktemperatuur; : 18-20 °C  
16. Houdbaar tot   2024+ 

 

 
 
Gambero rosse    3 glaasjes 
Robert Parker;   93 

Superiore ; donkere kersen, bosbessen, pruimen. Fijne tannines, fris met lange 
afdronk. 

Falstaff;  Rond, frisse neus met tonen van kruiden, kersen. Opent zich met fijne 
tannines, bouwt zich lang op in de mond. 
 
Robert Parker; Pure expressie van de Nero d’Avola, reflecteert het karakter van de 
kalksteen ondergrond, lichte mineraliteit door de wijn welke de verschillende elementen 
van rijp fruit en specerijen samenvoegt. Smaken van donkere kersen, wilde Venkel en 
geroosterde pistache nootjes. Door de minerale definitie worden de grandeur en body 
van de wijn goed verbonden met de elegante kant van de wijn. De wijn kent dus een 
uitstekende balans  
 
 

 



Rosso del Soprano IGT – 2012                               Palari 

 

7,5 ha in het uiterste puntje van Sicilië. Relatief klein DOC gebied (Faro)  van 21 ha, 
verdeeld over 17 domeinen. Opgericht in 1985. Wijnbouwer probeert zeer authentieke 
wijnen te maken die het karakter van Sicilië vertegenwoordigen 
 
 
Druivensoort;   80% Nerello – 10% Nocera – 10% Galatena 
Nerello Mascalese;   Inheems, Flanken van de Etna 500-100mtr.  

lage opbrengst, krachtig 
Nocera;    Vrij zeldzaam, harmonieus, zachte tannines 
Galatena;     
Gebied;     DOC Faro  / DOC Sicilia 
Wijngaard;    Steile hellingen / zuid-zuidoost – zanderige bodem. 
 

1. Opbrengst;   Laag (relatief) 
2. Gem. leeftijd;    
3. Pluk;    Handmatig 
4. Persing;    licht - pneumatisch 
5. Gisting;    inheemse gistsoorten  
6. Tanks;    12 maanden staal en gebruikt eiken.(6 mnd.) 
7. Filtratie;    Nee. 
8. Alcoholgehalte;  13,5% 
9. Extract;    27,6 g/l 
10. Zuur;     5.9 g/l 
11. Restsuiker    1,00 g/l (Droog) 
12. Sulfiet; ···    bevat sulfieten 
13. ph-Wert:    3,4 
14. Sluiting    Natuurkurk 
15. Drinktemperatuur  18-20 °C  
16. Houdbaar tot   2024+ 

 

 
Gambero rosse    2 glaasjes 
Robert Parker;    92 
 
Robert Parker; 2012-> Een warme zomer met een snelle rijping. Het resultaat is een 
duidelijk beeld van rijpe bessen en op de achtergrond geven kruiden, leer, teer en 
rozijnen de wijn zijn verschijning en complexiteit. Het geeft een authentiek beeld van de 
mediterrane manier van wijn maken en karakter. 
 
Ian d’Agata; Rode kersen, framboos, nootmuskaat, en een vleugje viooltjes in de neus. 
Zacht fruit dat de hartige terroir ondersteunt.  
De smaak van rijpe kersen, cacao en zoete kruiden zijn gevangen in een krachtige 
ruggengraat van zuren 
Geconcentreerd met gepolijste tannines en een zacht gevoel in de mond bij een lange 
afdronk. 
 
 

 

 



IL Tascante Nerello Mascalese  IGT – 2014         Tascante 

 
Wijngoed van oorspronkelijk 1200 ha. - nu 500 ha.  
Gaat terug tot 1820. Familiebedrijf dat na de phyloxere in een eigen kwekerij de stokken 
ente  op Amerikaanse stokken. 2012 door Gambero Rosso uitgeroepen tot wijngoed 
van het jaar. 12 soorten druiven verdeeld over 80 wijngaarden aan noord-west flanken  
van de Etna in een heuvelig gebied. 
 
 
Druivensoort;   100% Nerello Mascalese 
Gebied;     Etna   
Wijngaard;    750 meter – noord - noord/west 
 

1. Opbrengst;   3300 stokken/ha 
2. Gem. leeftijd;   1960 
3. Pluk;    30 oktober 
4. Persing;     
5. Gisting;     25-30 graden / 8 dagen + malolactic 
6. Tanks;    300 liter - 18 maanden Slowaakse eiken –  

4 maanden fles 
7. Filtratie;    Ja. 
8. Alcoholgehalte;  13,5% 
9. Extrakt;    28,6 g/l 
10. Zuur;     5.9 g/l 
11. Restsuiker    0,5 g/l (Droog) 
12. Sulfit;     bevat sulfieten 
13. ph-Wert:    3,46 
14. Sluiting;    Natuurkurk 
15. Drinktemperatuur; : 18-20 °C  
16. Houdbaar tot   2024+ 

 

 
Gambero rosse    3 glaasjes 
Robert Parker;   93 
 
 
Robert Parker; De Nerello Macalese laat twee kanten zien; aan de ene kant een 
delicate benadering met wilde bessen, kersen en rozenblaadjes. Aan de andere kant 
reikt de wijn ver boven de primaire aroma’s en bied meer complexe lagen van cola, 
zwavel, en potloodslijpsel. Er zijn tonen van balsam en leer. De afdronk geeft een ferme 
compactheid die aangeeft dat de wijn nog een jaar kan rijpen op fles.  
 
De Nerello Mascalese doet in eerste instantie voor vele wijnliefhebbers vaak denken 
aan een kruidige (spicy) Pinot Noir met duidelijke florale (viooltjes en rozeblaadjes) en 
fruitige toetsen (framboos, zacht rood fruit) in de geur maar met een ongewone dosis 
tannine. – gelijkenis met de Bourgongne. 
Kortom, dit druivenras is écht een must voor wie eens wat nieuws wil proberen. Iets 
nieuws dat eigenlijk met niets anders binnen Italië echt vergelijkbaar is! Buiten Sicilië zal 
je deze druif dus niet vinden  
 
 
 



Mille e una Notte  Contessa Entelina DOC – 2012  Donnafugata 

Donnafugata is een toonaangevend wijnhuis dat erg veel heeft betekend voor de 
ontwikkeling en kwaliteitstoename van de Siciliaanse wijnen.  Actief in vijf wijngebieden 
verspreid over geheel Sicilië incl. Pantelleria. Gesticht in 1851, krijgt in 1983 de naam 
Donnafugata. Donnafugata is afgeleid van de naam uit een roman “De luipaard” van 
Tomasi di Lamdpedusa en staat voor vrouw op de vlucht. Op alle etiketten de vrouw 
met het wuivende haar. Etiketten zijn altijd erg kunstzinnig en door Gabrielle Rollo 
ontworpen.  Antonio Rallo in 2016 voorzitter van de Italiaanse wijnbond (hoogste 
orgaan) . Totaal 338 ha. En actief in 60 landen. 20 druivensoorten. 
Etiket; Paleis waar koningin Maria Carolina naar vluchte vanuit Napels en het huis van 
de schrijver Tomasi di Lampedusa. 

 
Druivensoort;   98% Nero d”Avola – 5% Petit Verdot – Syrah +?  
Gebied;     Zuid/West Sicilië -    
Wijngaard;    270 ha. Contessa Entellina – 200-600 mtr. Boven  
     Zee. Bodem; Klei – leem – kalksteen – calcium /  
     ijzer / mangaan / zink 
1. Opbrengst;   4500-6000 stokken/ha 
2. Gem. leeftijd;   Eerste oogst in 1995 
3. Pluk;    1e week september (Nero) 3e week Petit Verdot –  

     Handmatig – selectie / 2e selectie in de kelder.   
4. Gisting;    Maceratie op schil voor 12 dagen (26-30 graden)  
5. Tanks;    Stalen tanks - 14-16 maanden nieuw Frans eiken.  
6.      Daarna minimaal 36 maanden op fles. 
7. Filtratie;    Ja 
8. Alcoholgehalte;   14% 
9. Extrakt;     g/l 
10. Zuur;     6,2  g/l 
11. Restsuiker    g/l (Droog) 
12. Sulfiet;     bevat sulfieten 
13. ph-waarde:    3,6 
14. Sluiting;    Natuurkurk 
15. Drinktemperatuur; : 18-20 °C  
16. Houdbaar tot   20 jaar+  (min. 2024) 
 
Gambero rosse    2011 -> 3 glaasjes 
Falstaff;    2011 -> 95 punten 
 
Bouket; Tabak en cacao. 
Smaak; Moerbij – bosbessen – bramen en pruimen. 
Tonen van balsamicum, nootmuskaat en zoethout 
Breed en complex, zacht in de mond en intens en verbazingwekkende fijne tannines. 
Een zeer lang aanhoudende afdronk 
 
Der Name Donnafugata hat einen geschichtlichen Hintergrund. Wörtlich übersetzt heißt es 'Frau 
auf der Flucht' und die Geschichte führt in die Anfänge des 19. Jahrhunderts, als Königin Maria 
Karolina, Gemahlin von Ferdinand IV. von Bourbon, beim Einmarsch der napoleonischen 
Truppen vom Hof in Neapel nach Sizilien in den Palast von Santa Margherita Belice flüchtete. 
Der Schriftsteller Giuseppe Tomasi di Lampedusa griff in seinem Roman 'Der Leopard' die 
Bezeichnung Donnafugata auf und gab dem Palast und den Ländereien des Fürsten von 
Salina, wo sich heute die firmeneigenen Weinberge befinden, diesen Namen. Diese Episode ist 
der Grund, warum das Bildnis des Frauenkopfs mit windverwehten Haaren alle Flaschen von 
Donnafugata ziert. 



Ben Rye – Moscato di Pantelleria DOP – 2015  Donnafugata 

Eiland Pantelleria; gelegen tussen Sicilië en Tunesië (halfweg) afmeting -> 
10 x 15 km. En ca. 7800 inwoners. (Pantelleria is Vulkanisch van oorsprong.  
Bekend om de zoete muskaat wijnen Moskato di Pantelleria (zonder ingedroogde 
druiven) of  Moscato Passito di Pantelerrina. Passito staat voor drogingsproces. 
Donnafugata bezit ca. 600 tot 650 ha. 9 DOC’s  
Ben Rye is de wereld beroemde zoete witte wijn van Donnafugata. De naam staat voor 
“zoon van de wind” in het Arabisch. Donnafugata bezit op Pantelleria ca. 338 ha. En 
verbouwt daar uitsluitend zoete witte wiinen.  
 
Druivensoort;   100% Zibibbo (Muskat of Alexandrië) 
Gebied;     Eiland Pantellerina   
Wijngaarden;    68 ha. In 12 districten / 20-400 meter boven zee.  
     Vulkanische bodem, zand, lava en veel mineralen.  
     Gepland in Alberello Pantesco (kuilen tegen de  
     wind) 

1. Opbrengst;   2500 - 3600 stokken/ha – in 2013 -> 7004 hl. 
Voor 1 liter wijn 4 kg. Druiven. 

2. Gem. leeftijd;   50-100 jaar 
3. Pluk;    17 Augustus 1e pluk – handmatige pluk +  

     handmatig ontstelen. droging/natuurlijk 20 tot 30  
     dagen. (draaien om de paar dagen) totaal 20 km  
     aan droogplaatsen. Indrogen tot krenten met 65  
     gram suiker/liter 

September 2e pluk, daarna handmatige toevoeging 
van de ingedroogde druiven aan de gistende most van 
de 2e pluk in 3 tot 4 tranches.-> 3 tot 4 weken 

4. Persing;    Zacht 
5. Gisting;    3 tot 4 weken - Eindigt eind november 
6. Tanks;    Stalen tanks – 7 maanden en 12 maanden op fles  
7. Filtratie;    Ja 
8. Alcoholgehalte;  14,35% (14,5%) 
9. Extract;     g/l 
10. Zuur;     7,8 g/l  (voor witte wijn Sicilië is 6gr. gemiddeld) 
11. Restsuiker    193 g/l  
12. Sulfit;     bevat sulfieten 
13. pH-waarde:    3,73 
14. Sluiting    Natuurkurk 
15. Drinktemperatuur; : 12-14 °C  
16. Houdbaar tot   (tot 30 jaar na oogst) 

 
Gambero rosse    3 glaasjes 
Luca Maroni;    99 punten 
Ian d”Agata;    95 punten 
 
Ian dÁgata; Kleur; Fonkelend goud-geel met oranje tinten. Verleidelijke aroma’s van 
manderijnen gelei, gekonfijte sinaasappelschil, witte bloemen, rozijnen, vijgen, 
marsepein en honing.  
Smaak; Rijk, dicht en minzaam met een crémige bijna zalvend gevoel in de mond met 
smaken die overeenkomen met de geur maar daarnaast ook nog appel en perzik. Zeer 
lange compacte afdronk. Een van de rijkste en crèmige Ben Ryes die ik herinner. Iets 



meer zuur had de wijn nog een lift gegeven maar toch een absolute knock-out. Je raadt 
niet dat er 14,5% alcohol in zit.  
 
Gekarameliseerde eend - Fois gras – blauw geaderde kaas – Notentaart – Verse fruit 
taarten en Chocol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nr. Rood 
Wit 

Naam Wijnhuis Druivensoort Jaartal Opleg Prijs 

1 Wit 
Alta Mora – Bianco 

Etna DOC 
Consumano 

Carricante, Cataratto,  
Minella Bianca 

2016 2019+ 
14,10 

 

2 Wit 
Eruzione 1614 

Carricante Sicilia 
DOC 

Planeta 
 

90% Carricante - 10% Riesling 
 

2016 
 

2019+ 
17,20 

 

3. Rood 
Frappato Rosso 

Terre Siciliana IGT  
Az. Agr. COS 

100% Frappato 
 

2016 2020+ 
16,20 

 

4. Rood 
Saia Nero d'Avola 

Sicilia DOC 
Feudo 

Maccari 
100% Nero d`Avolo 2015 2024+ 18,30 

5. Rood 
Rosso del soprano 

IGT 
Az. Agr Palari 

80% Nerello 10% Nocera  
10% Galetena 

2012 2024+ 19,20 

6. Rood 
IL Tascante Nerello 

Mascalese IGT 
Tascante 

 
100% Nerello 2014 2024+ 29,40 

7. Rood 
Mille e una Notte 
Contessa Entelina 

IGT 
Donnafugata 

90% Nero d'Avola – 5% Syrah 
– Petit Verdot  +  inheems. 

2012 2030+ 
39,90 

8. Wit 
Passito di Pantelleria 

DOC -  Ben Rye 
Donnafugata 

 
100% Zibibbo 

 
2015 

20+ 
 

21,90 
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