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Amarone della Valpolicella
Machtig, krachtig 
    en héél Italiaans

Italië is een extreem verwarrend land, zeker wanneer het om wijn gaat. Chaotisch en 

geavanceerd, onthutsend en opwindend. Michel Rolland noemde het ooit – terecht 

– het land van de allerbelabberdste én de allermooiste wijnen. Perswijn ervoer het in 

een winters Valpolicella, het gebied van de fameuze Amarone.
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gehuld in verwarmende designerpakjes. Aan de voet van de be-

roemde Arena wordt zelfs geschaatst.

Succesnummer

We beginnen in het koude Verona met de Anteprima, zeg maar 

de primeurproeverij van Amarone della Valpolicella. Van het 

oogstjaar 2008: daar kunnen de hijgerige Bordelais misschien een 

voorbeeld aan nemen! De onder meer in de VS en Scandinavië 

hoogst populaire wijn is tegenwoordig het paradepaardje van Val-

policella en de hele regio Veneto. Hij draagt sinds 2009 de op pa-

pier imposante status van DOCG. Het is in Valpolicella echter niet 

louter rozengeur en maneschijn. Valpolicella heeft historisch ge-

zien een ietwat bedenkelijke reputatie als het gaat om normen en 

waarden. Toen het in 1968 een DOC kreeg, werd dat als alibi ge-

bruikt om de grenzen op te rekken ten gunste van veel mindere 

terroirs dan die in de historische classicozone. 

Producenten zelf zijn het er onderling niet over eens hoe hoog 

de lat gelegd moet worden voor Amarone. Een groep van tien fa-

miliebedrijven, waaronder toppers als Allegrini, Masi en Speri, 

heeft zich in 2009 losgemaakt van het consorzio en eigen, stren-

gere normen opgesteld. Zo moeten hun wijnen minimaal 30 gram 

droog extract per liter bevatten in plaats van de wettelijk voorge-

schreven 22 gram. Hun bezorgdheid is ingegeven door het ‘verwa-

teren’ van Amarone als gevolg van de explosieve groei van de pro-

ductie sinds eind jaren negentig. Die ging gepaard met een 

spectaculaire toename van het aantal zelf bottelende bedrijven, 

want iedereen wil een graantje meepikken van de hausse. 

Ontdekking

Amarone ontleent zijn eigenheid aan het gebruik van druiven 

die na de pluk gedroogd worden. Lange tijd werd in Valpolicella 

Valpolicella is de directe achtertuin van Verona. We ver-

bleven daar in het zelfs naar verwende Italiaanse nor-

men schitterende historische centrum. Werelderfgoed 

dus. En welvarend. Van het comfortabele Hotel Accademia naar 

de Piazza Bra voor de grote proeverij in het Palazzo Gran Guar-

dia en voor de bus naar Valpolicella is het een klein stukje lopen. 

Over de chique, met marmer geplaveide winkelstraat Via Maz-

zini. Waar kleumende Italianen zich vanwege een beetje vorst 

zonder gêne in dure bontjassen vertonen, met hun honden 

 

Opera live

Eerlijk is eerlijk, al kun je in restaurants als Il Desco en 12 

Apostoli nog zo voortreffelijk tafelen, de Veronese keuken is niet 

de meest verfijnde van Italië. Eerder zwaar en boers. Een beetje 

on-Italiaans zelfs, met bollito misto (gekookt vlees) en polenta 

te over. Op bezoek bij producenten werden we meestal vergast 

op prodotti tipici regionali, dat wil zeggen kaas, vleeswaren en 

soms een mooie regionale olijfolie. Bevredigend, lekker zelfs, 

maar niet meer dan dat. Toch komt Italië ook hiermee weer weg. 

Op onze laatste avond in Verona aten we namelijk in Trattoria 

Tre Marchetti, vlakbij de arena. Uitgekozen om zijn schitteren-

de, uitermate vriendelijk geprijsde wijnkaart. Ook hier bleken 

de gerechten weer aan de ongemakkelijk zware kant en over-

matig geproportioneerd. Maar mede-eigenaar Matteo Barca 

blijkt ooit operazanger geweest te zijn. En dus werden we ge-

trakteerd op live aria’s van Verdi en Puccini. Tijdens het opera-

seizoen is Tre Marchetti de zoete inval voor zangers die in de 

arena optreden. Om warm en koud van te worden!

www.tremarchetti.it
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van zulke druiven alleen een zoete wijn gemaakt, de recioto. De 

‘bittere’ Recioto Amarone, zoals Amarone eerst heette, is in de ja-

ren dertig ‘ontdekt’ als gevolg van het per ongeluk laten doorgis-

ten van een recioto, wat resulteerde in een min of meer droge ver-

sie. Een krachtige, geconcentreerde wijn met minimaal 14%, maar 

in de praktijk meestal 15 tot 16% alcohol. Bij Cavalchina proef-

den we zelfs een 2008 met 17,5% alcohol, maar toch voorbeeldig 

in balans. Amarone is dus in zo ongeveer alles het tegendeel van 

de oorspronkelijke, lichtvoetige Valpolicella die op de normale 

manier gevinifieerd wordt. 

De kracht van Amarone betekent overigens niet dat de wijn 

extreem lang te bewaren is. Met een jaar of tien, vijftien is het wel 

bekeken. Door het succes van Amarone is zoete recioto een vrij 

marginaal verschijnsel geworden. 

Gevarieerd terroir

De naam van de streek, Valpolicella, betekent zoveel als ‘vallei 

van de vele kelders’. In feite gaat het om een aantal afzonderlijke 

valleien. Van west naar oost zijn dat de valleien van Valpolicella 

Classico, Valpolicella Valpantena en Valpolicella, met onder ande-

re de valleien van Mezzane en Illasi. 

De classicozone ten noordwesten van Verona (en verder begrensd 

door de Adige in het westen en de Monte Lessini in het noorden) is 

van oudsher het beste en meest gevarieerde gebied. Het kent vijf 

gemeenten en valleien, vallate, waarvan men weliswaar ter plaatse 

de terroirs duidelijk onderscheidt, maar waar men opmerkelijk wei-

nig mee doet. Wel proefden we bij ons bezoek aan de Cantina Valpo-

licella Negrar de even interessante als voortreffelijke serie Domìni 

Veneti Espressioni. Dat zijn vijf identiek gevinifieerde wijnen van 

het oogstjaar 2005, uit alle vijf de deelzones, met duidelijke onder-

linge verschillen (importeur: Karakter Wijnimport). Van west naar 

oost kom je door de Vallata di Sant’Ambrogio, di Fumane, di San 

Pietro in Cariano, di Marano di Valpolicella en di Negrar. 

De hoogte van de wijngaarden varieert van 150 tot 500 meter, 

vooral in Fumane en Marano. In de hoger gelegen wijngaarden is 

het natuurlijk koeler, ook door de koude winden van de Monte 

Lessini. In de vlakkere delen is de matigende invloed van het Gar-

dameer duidelijk voelbaar, maar die neemt af naarmate je meer 

naar het oosten gaat. De gemiddelde temperatuur in het groeisei-

zoen ligt net onder 20 ºC en die van de rijpingsmaand september 

bedraagt nog altijd meer dan 18 ºC: gematigd warm dus. In  

Valpolicella valt vrij veel regen, gemiddeld ruim 900 mm per jaar, 

hoewel dat binnen het relatief kleine gebied behoorlijk kan ver-

schillen per vallei. Vochtigheid in de vorm van mist is ook type-

rend; een reden waarom men nog veel met pergola’s werkt. 

Beroemd marmer

Qua geologische samenstelling zijn de bodems binnen de clas-

sicozone vrij gevarieerd, maar de basis bestaat hoofdzakelijk uit 

kalksteen en (zeer) kalkrijke mergel. Vooral in zijn roze-oranje 

marmervorm rosso verona is die beroemd geworden en van oudsher 

veel gebruikt als bouwmateriaal. Op bepaalde plaatsen vind je vul-

kanische bodems, meestal basalttufsteen, zoals in de Vallata di Ma-

rano, maar vooral meer naar het oosten, richting Soave Classico. 

De oostelijke valleien, met Valpantena en die van Marcellise, Mez-

zane en Illasi, hebben een koeler klimaat dan de classicozone, maar 

er is mede omdat het er veel waait genoeg zon. In het algemeen 

produceren ze van nature frisse wijnen met duidelijke zuren. In 

Mezzane en Illasi worden veel wijngaarden tegenwoordig geleid en 

gesnoeid volgens de guyotmethode, waardoor die wijnen toch flink 

gestructureerd kunnen zijn. De bodems van Illasi zijn erg stenig en 

gebrek aan water kan er dan ook voor problemen zorgen.

Eigen druiven

Voor Amarone en Valpolicella in het algemeen worden diverse, 

overwegend regionale druivenrassen gebruikt, uitsluitend blauwe. 

De belangrijkste en veruit meest aangeplante daarvan is de corvina 

veronese, een vrij laat rijpend ras met een dikke schil, dat zich goed 

leent voor indroging. Corvina geeft kleur, structuur en een zekere 

levensduur. Andere gangbare rassen in de traditionele assemblage 

zijn corvinone, rondinella en molinara (met de aantekening dat kwa-

litatief matige molinara aan terrein verliest). Namen om van te 

smullen voor de liefhebbers zijn forselina, dindarella, croatina en 

oseleta, waarvan de eerste twee zeer zeldzaam zijn. De oseleta lijkt 

daarentegen een bescheiden comeback te maken. We spraken ten-

minste verschillende producenten die dit oude ras weer meer aan-

dacht geven. Met zijn kleine druiven zorgt het voor tannine en kleur. 

In de wijngaard

De klassieke geleidingswijze in Valpolicella is de pergola vero-

nese. Het is, wanneer de bladeren groeien, een prachtig systeem om 

te zien, dat bijdraagt aan de unieke aanblik van het landschap in de 

Veneto. Wijnbouwkundig gezien staat het echter onder druk. Het is 

duidelijk waarom: de opbrengst per plant ligt hoog, goed bladbeheer 

is lastig met druiven die snel in de schaduw hangen en mechanisatie 

ook. Goede fenolische rijpheid is met pergola’s niet eenvoudig te be-

reiken. Reden genoeg om over te schakelen op modernere snoeiwij-

zen als guyot, wat vooral in de oostelijke valleien veel gebeurt. Dat 

levert druiven op met meer natuurlijke concentratie en is zeker voor 

gewone Valpolicella een goed alternatief voor de pergola. 

Voor de productie van Amarone, recioto en ripasso liggen de 

zaken genuanceerder. Bij deze wijnen zorgt de droging voor con-

centratie en is de behoefte aan zeer geconcentreerde druiven bij 

de oogst van minder belang en deels zelfs ongewenst. Amarones 

van al aan de stok sterk geconcentreerde druiven hebben welis-

waar vaak een enorme structuur, maar ook een gebrek aan zuren 

en heel veel alcohol of restzoet. Oude pergolawijngaarden worden 

in dit geval dan ook terecht gekoesterd om hun kwaliteit, zoals de 

prachtige wijngaard Palazzo della Torre van Allegrini in Fumane.

Appassimento

Ondanks de relatief jonge faam van Amarone is indroging van 

druiven, in het Italiaans appassimento, al heel lang bekend en ze-

ker niet uniek voor Valpolicella en de Veneto. Het procedé is eigen-

lijk eenvoudig. Wanneer de oogst binnenkomt, worden de druiven 

te drogen gelegd. Vroeger gebeurde dit aan touwen of netten die 

aan het plafond hingen, zogeheten picàie. Ook gebruikte men mat-

ten van stro. Tegenwoordig zie je houten, maar vooral plastic krat-

jes, die hygiënisch en goed stapelbaar zijn, en die elk niet meer dan 

10 kilo druiven bevatten. Deze worden opgeslagen in de fruttaio, de 

droogruimte. Die lag van oudsher wat hoger, voor een goede venti-

latie met drogere lucht. Tegenwoordig zijn zeker de grote bedrijven 

niet meer zo afhankelijk van de natuur: als het weer tegenzit (voch-

tig en warm), grijpt de computer in, sluit de luiken en ramen, en 

schakelt over op de airco. Veel kleine producenten hebben deze luxe 

niet. De weersomstandigheden tijdens de indroogperiode, die  

varieert van 20 dagen voor een ‘lichte’  Valpolicella Superiore tot  

60 voor een ‘zware’ Superiore en wel 120 voor Amarone, zijn voor 

hen van het grootste belang, bijna net zo belangrijk als het weer in 

de laatste maanden voor de oogst. Relatief lage luchtvochtigheid en 

milde temperaturen zijn ideale voorwaarden voor mooie, gezonde 

indroging. Er mag best wat aantasting door botrytis zijn, zolang  

die maar nobel blijft en niet doorslaat in grijze rot.

Appassimento dient ter concentratie van de druiven, voorna-

melijk doordat de druif water verliest. Uit de weinige grondige stu-

dies naar het fenomeen valt af te leiden dat het effect niet veel  

anders is dan dat van indroging aan de stok. De belangrijke vaste 

bestanddelen van de druiven – suiker, fenolen en (soms ook) zuren 

– worden geconcentreerd. Afhankelijk van het optreden en de mate 

van botrytis stijgt het glycerinegehalte, daalt het zurengehalte en 

neemt het eigen karakter van de druiven af. Er wordt ook gesteld 

dat de fenolische rijping door zou gaan, maar daar dat is discuta-

bel. De groenige smaken van mindere Amarones wijzen daar name-

lijk niet op. Van ingedroogde druiven kan een veel krachtigere wijn 

met meer alcohol en/of restzoet worden gemaakt dan van verse 

druiven. Voorbeelden zijn in de eerste plaats Amarone en recioto, 

maar steeds vaker ook ripasso en Valpolicella Superiore.

Amarone is in zo ongeveer alles 

het tegendeel van de 

oorspronkelijke Valpolicella

 

Prima donna

Van de diverse pas sinds kort actieve bedrijven die we in Val-

policella bezochten, maakte Massimago 1883 bij Mezzane di Sotto 

de meeste indruk. Dat heeft alles te maken met de 27-jarige Ca-

milla Rossi Chauvenet die er sinds een paar jaar de scepter zwaait. 

Knap, intelligent, veeltalig, enthousiast. Aanvankelijk wilde ze 

‘iets met parfums’ gaan doen, maar het werd uiteindelijk wijn. 

Hoewel haar ouders helemaal niets met wijn hadden, zag ze er zelf 

wel brood in om van het familielandgoed aan de oostkant van 

Valpolicella een wijnbedrijf annex agriturismo met luxe apparte-

menten te maken. Ze studeerde achtereenvolgens in Padua,  

Madrid en Montpellier. Haar eerste oogst in 2004, onder uiterst 

primitieve omstandigheden, leverde welgeteld 1000 flessen op. 

Een vinificatieruimte die naam waardig was er toen nog niet. Van-

daag de dag is die er wel en is het aantal flessen gestegen tot 

25.000. Wanneer alle nieuw aangeplante stokken in productie ko-

men, zullen dat er nog meer worden. Door de geïsoleerde ligging 

van de in totaal 10 hectare wijngaard is het niet al te moeilijk om 

biologisch te werken. Los daarvan overtuigen Camilla’s wijnen 

door hun zuiverheid, frisheid en expressieve fruit. 

www.massimago.com 

Blik op de oude stad van Verona
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Oogstjaar 2008

De Amaroneoogst 2008 wordt in Valpolicella zelf beschouwd 

als ‘zeer goed’. De statistieken laten zien dat de druiven in 2008 

wat hogere mostgewichten hadden dan gemiddeld – zij het minder 

dan in het recordjaar 2007 – bij een iets lagere zuurgraad. Bij de 

generaliserende positieve kwalificatie is wel een kritische kantte-

kening te plaatsen. Onder de in Verona geproefde wijnen zaten 

simpelweg te veel zwakke broeders, ook al zouden die door gekwa-

lificeerde oenologen als voldoende beoordeeld zijn voor het dragen 

van de DOCG. Moraal: Amarone is geen wijn om ongeproefd te 

kopen. Wat wil je ook wanneer bepaalde producenten met een sta-

len gezicht durven zeggen dat de onmiskenbare kurksmaak in een 

wijn zou horen bij de ontwikkelingsfase van het moment. In an-

dere gevallen lijken de wijnen enkel uit vluchtige zuren te bestaan, 

zijn fruit en balans ver te zoeken en zijn ze veel te duur. 

Gelukkig zijn er ook de nodige voorbeelden van wijnen die 

wel opvallen door voldoende spanning en complexiteit. Bij het 

consorzio aangesloten producenten die er met hun 2008 duidelijk 

boven uitstaken, waren onder meer: 

• Antolini Pier Paolo e Stefano (Tamis)

• Ca’ La Bionda (Brand Wijnimport)

• Ca’Rugate (Verkerk Wijnimport)

• Campagnola (Vinites)

• Cavalchina (Q-Vignes)

• Corte Sant’Alda

• Guerrieri Rizzardi (La Gironde)

• Massimago 1883 

• Monte del Frá (Les Généreux)

• Secondo Marco di Marco Speri

• Valentina Cubi

• Zanoni Pietro
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Is het u eigenlijk ook opgevallen? Hoe heerlijk rustig het momenteel is in 
Bordeaux? De afgelopen jaren werd rond deze tijd met luid tromgeroffel 
en klaroengeschal een nieuw ’jaar van de eeuw’ aangekondigd, maar nu 
horen we helemaal niets. Er heerst een welhaast weldadige stilte. 
Kees van Leeuwen kondigde eind verleden jaar in dit blad reeds aan dat 
Bordeaux bepaald niet zit te springen om weer een groot jaar en voor-
spelde ook dat het oogstjaar 2011 niet al te veel publiciteit zou krijgen. 
Het is duidelijk dat hij volledig gelijk krijgt. Niet alleen omdat Bordeaux 
2011 wellicht goed, maar in elk geval niet zo groot is als de beide voor-
gaande oogstjaren, maar vooral ook omdat de markt simpelweg niet in 
staat is wederom een Bordeauxoogst tegen exorbitant hoge prijzen op te 
nemen. De prijzen van de grote wijnen van Bordeaux zullen omlaag 
moeten, wil men dit jaar met enige kans op succes een primeurcampag-
ne kunnen voeren.

Dit heeft natuurlijk alles te maken met de huidige economische situatie, 
die ook de veilingprijzen de afgelopen maanden bepaald niet onberoerd 
heeft gelaten. Met name in Hongkong, mondiaal gezien het epicentrum 
op het gebied van wijnveilingen, maar ook in Londen en New York ver-
toonden de prijzen een, op een draaikolk gelijkende, neerwaartse spiraal. 
Dit gold nog het meest voor Château Lafite Rothschild, de darling van de 
Aziatische wijnliefhebbers. In het afgelopen halfjaar daalden de veiling-
prijzen voor de wijnen van dit château, afhankelijk van het oogstjaar, 20 
tot wel 45%.

De provenance, oftewel de – gegarandeerde – exacte herkomst van een 
wijn, zal steeds belangrijker worden op de Aziatische markt, nu die wordt 
overspoeld met falsificaties. Op het internet bestaat bijvoorbeeld een le-
vendige handel in lege flessen van topchâteaux als Lafite, Latour en Mou-
ton. In Hongkong werd verleden jaar bovendien gefluisterd dat er lokaal 
meer Lafite 1982 in omloop was dan het château ooit produceerde. 

Dit alles zorgt voor een sterk toenemende vraag naar zekerheid betref-
fende authenticiteit en herkomst. De puissant rijke, maar op wijngebied 
soms tamelijk onwetende, Aziatische liefhebber wil zich niet langer laten 
bedotten en eist keiharde garanties.

Dit alles doet mij plotseling denken aan iemand over wie ik de laatste tijd 
helemaal niets meer verneem. Of hebt u de naam Meinhard Görke alias 
Hardy Rodenstock onlangs nog horen noemen of gelezen? In de laatste 
twee decennia van de vorige eeuw was hij de bon vivant van de interna-
tionale vineuze jetset. Totdat hij werd ontmaskerd als een gewetenloze 
oplichter en vervalser van dure, zeldzame en veelal oude wijnen. 

Waar zou hij tegenwoordig uithangen? Ik denk dat dit zomaar in Hong-
kong zou kunnen zijn. In een luxueuze buitenwijk. Lekker rustig. Met veel 
gefortuneerde wijnliefhebbers in zijn directe omgeving en een glasbak 
voor de deur...

Lekker rustig
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Ripasso

Al even populair als Amarone is ripasso. Dit type Valpolicella 

is ontstaan als een soort bijproduct van Amarone en recioto. Nor-

male wijn krijgt daarbij een extra inweking met de druivenpulp 

van uitvergiste Amarone. Door een bescheiden navergisting wint 

de basiswijn aan alcohol, terwijl ook het tannine- en glycerineni-

veau hoger komen te liggen. Tegenwoordig is ripasso niet zelden 

een ‘kleine Amarone’ van korter (ongeveer 30 dagen) ingedroogde 

druiven. Aanvankelijk werd nogal moeilijk gedaan over het ge-

bruik van de term ripasso, maar met de geweldige populariteit 

van dit type en met de toekenning van een speciale DOC Valpoli-

cella Ripasso is daar definitief een eind aan gekomen. Over de 

wenselijkheid van ripasso blijken de meningen onder producen-

ten tamelijk verdeeld, al doen de meesten er wel vrolijk aan mee. 

Commercieel gezien is immers sprake van dubbel gewin. 

Goede wijn
verdient...

Goede wijn
verdient...

www.wijndc.nl
info@wijndc.nl
013 - 594 24 30
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