
Wijnhuis
De naam Ciavolich is van Bulgaarse afkomst. De Ciavolichs waren wol handelaren die in de 16de 

eeuw  naar Italië reisden, waar zij zich vestigden in Miglianico, de  provincie Chieti. Hier zijn ze in 1700 

begonnen met wijngaard aanplant en in 1853 bouwde Francesco Ciavolich het eerste wijnhuis aan de 

voorzijde van hun woning op het hoogste punt van het dorp. Hij begon met de vinificatie van druiven 

verbouwd in de naburige wijngaarden. Hij bouwde een ondergrondse kelder, gevestigd aan de andere 

kant, waar de vaten staan opgeslagen voor rijping van de wijn. Deze kelder is bereikbaar langs een zeer 

sfeervolle ondergrondse tunnel. Deze tunnel zou ook ingeschakeld worden zodra de familie zou moeten 

vluchten vanuit het dorp als ze ooit in gevaar zou zijn. De wijngaarden van het familielandgoed strekken 

zich uit over het geheel van de omliggende heuvels. Met veel precisie draait alles rond de wijnoogst en 

de productie van kwaliteitswijnen. Enkel oude druivenstokken worden gebruikt, waardoor opbrengst 

weliswaar lager ligt dan gemiddeld, maar de intensiteit van het fruit des temeer aanwezig is. Aries is de 

witte wijn die behoort tot de top serie van het wijnhuis Ciavolich. Net als met de rode Antrum behaald 

de familie jaar in jaar uit verschillende hoogwaardige onderscheidingen met deze wijn gemaakt van de 

lokale Pecorino druif.

Wijnbeschrijving
Cococciola is een echt authentieke druivensoort in de omgeving van Loreto Aprutino gelegen in de 

wijnregio Abruzzo. Deze kleine druif met een dunne geelgroene schil bevat enorm veel intens aroma. De 

kleur van de wijn toont strogele reflectie met een limoengroene schittering. De smaak van deze unieke 

wijn is zeer zacht fruitig en gaat richting citrus stijl. In de afdronk die lang aanhoudt vinden we tonen van 

amandelschaafsel en een verkwikkende zuurgraad. 

Wijn-Spijscombinatie
Erg goed als appetizer met geroosterde noten als amandelen, olijven en schapenkaas, maar ook een 

goede begeleider van zeevruchten zoals spaghetti e vongole, coquilles en ander schaaldieren.    

Ciavolich, Ancilla Cococciola, Colline Pescaresi, IGT

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Indicazione Geografica Typica

Cococciola

-

Abruzzo

12 graden

Italië

12,50%

1 tot 2 jaar

12 flessen


