
 
 

Tenuta Iuzzolini 

Ciro’ – Calabria 

Met Tenuta Iuzzolini gaan we naar Calabrië, de geboortestreek van nonna Monteleone.  Het 

domein is gevestigd in Ciro’, een kleine stadje aan de kust met een gunstige ligging tussen de 

Ionische zee en het Sila-gebergte.  Fortunato produceert verrassende wijnen van de 

autochtone Calabrese druiven : De ‘Greco Bianco’ (ooit door de Grieken ingevoerd), De 

‘Gaglioppo’ (Nectar van de goden) en de ‘Magliocco’ (een oud-Calabrese variëteit).  

 

Ciro’ Bianco 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Ciro’ Marina ‘Timpa Bianca’ 

Druiven:  Greco Bianco 

Vinificatie: na handmatige oogst (eind september) zachte pressing, 

fermentatie bij gecontroleerde temperatuur, rijping in stalen vaten, één 

maand op fles bij gecontroleerde temperatuur 

Kleur: strogeel met zachte groenachtige tinten.  

Geur: fruitig en geparfumeerd, verfijnd met  florale toetsen 

Smaak: zacht, fris, levendig, aangenaam harmonisch 

Serveertip: Prima bij voorgerechtjes en gerechten op basis van vis. 
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Ciro’ Rosato 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Ciro’ Marina ‘Timpa Bianca’ 

Druiven: Galioppo 

Vinificatie: na handmatige oogst (eerste week oktober) zachte pressing, 

fermentatie bij gecontroleerde temperatuur, rijping in stalen vaten, één 

maand op fles bij gecontroleerde temperatuur 

Kleur: zalmroze kleur met kers tinten 

Geur: verfijnd, bloemig en kruidig 

Smaak: elegant en harmonisch 

Serveertip: Prima bij gerechten op basis van vis, wit vlees en romige kaas 
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Ciro’ Rosso Classico 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Ciro’ Marina ‘Timpa Bianca’ 

Druiven: Galioppo 

Vinificatie: na handmatige oogst (eerste week oktober) zachte pressing, 

fermentatie bij gecontroleerde temperatuur, rijping in stalen vaten, korte 

passage in eiken houten vaten 

Kleur: helder robijnrood 

Geur: delicaat, intens, etherisch en aangenaam 

Smaak: warm, vol, aangenaam, evenwichtig met een  persistente afdronk 

Serveertip: Perfect bij elke schotel,  ideaal bij rood vlees, wild en half gerijpte 

kazen 
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Principe Spinelli 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Ciro’ Marina ‘Timpa Bianca’ 

Druiven: Galioppo 

Vinificatie: traditionele gisting met 8-12 dagen inweken , aftappen en zacht 

geperst, acht maanden gerijpt in nieuwe Franse eiken vaten. 

Kleur: robijn rood 

Geur: intens en persistent 

Smaak: elegant met verfijnde tannines  

 

Serveertip: goed bij rood vlees en gekruide kazen 
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Prima Fila 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Carfizzi "Motta"  

Druiven: Chardonnay 

Vinificatie: handmatig geplukt eerste week van augustus, zachte persing, kort 

gerijpt op nieuwe Franse eiken vaten, één maand in flessen bij een 

gecontroleerde temperatuur. 

Kleur: helder strogeel 

 

Geur: Vers fruit zoals witte perzik, banaan en mango .Hints van hazelnoot en 

amandel in de afdronk.  

Smaak: floraal, mineraal, vol en fruitig 

 
Serveertip: schaaldieren en voorgerechten op basis van vis, ideaal als 

aperitief 
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Madre Goccia 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Ciro’ Marina ‘Timpa Bianca’ 

Druiven:  Greco Bianco en Chardonnay 

Vinificatie: handmatige oogst, laatste week van september, zachte persing, 

gerijpt in stalen, de Greco in stalen vaten, de Chardonnay gedurende twee 

maanden in houten vaten 

Kleur: strogeel met licht groene tinten 

Geur: bloemig, complex en zacht met lichte hints van droge abrikoos en 

exotisch fruit 

Smaak: vol, aangenaam en fruitig met minerale finesse 

 

Serveertip: voorgerechten op basis van vis, schaaldieren en zeevruchten 
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Belfresco 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Carfizzi ‘Niballo’ 

Druiven: Galioppo 

Vinificatie: handmatige oogst, eerste week van oktober, gedurende drie 

maanden gerijpt in stalen vaten 

Kleur: helder robijn rood met paarse tinten 

Geur: fruitig en bloemig 

Smaak: koel, levendig en zacht  

 

Serveertip: deze rode wijn moet je koel serveren bij visgerechten, kazen en 

tropische vruchten 
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Lumare 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Carfizzi ‘Motta’ 

Druiven: Galioppo en Cabernet Sauvignon 

Vinificatie: handmatige oogst, tijdens de eerste tien dagen van september, 

zachte persing, gevolgd door fermentatie bij gecontroleerde temperatuur, 

kort gerijpt in nieuwe Franse eiken vaten 

Kleur: zalm roze met kersen tinten 

Geur: delicaat, bloemig met kruidige toetsen 

Smaak: zacht, harmonisch, levendig en helder  

Serveertip: stevige voorgerechten, pastaschotels met vis of wit vlees 
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Donna Giovanna 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Ciro’ Marina ‘Timpa Bianca’ 

Druiven:  Greco Bianco , laattijdige oogst 

Vinificatie: handmatige oogst, laatste week van oktober, late oogst, zachte 

persing, gedurende zes maanden gerijpt in houten vaten 

Kleur: strogeel met groene tinten  

Geur: delicaat, bloemig met toetsen van gedroogde abrikoos 

Smaak: vol, aangenaam fruitig, persistente afdronk van citrusvruchten en 

passievruchten 

 

Serveertip: uitstekend als aperitief, visgerechten en zeevruchten 
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Artino 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Carfizzi ‘Motta’ 

Druiven: Galioppo en Magliocco 

Vinificatie: handmatige oogst, eind oktober, zachte persing, 10 maanden 

gerijpt in eiken houten vaten 

Kleur: robijnrood met tinten van violet 

Geur: intense geur van rood fruit en kruiden 

Smaak: warm, vol, aangenaam gebalanceerd met een verfijnde afdronk  

 

Serveertip: perfect bij rood vlees en rijpe kazen 

  



 
 

Tenuta Iuzzolini 

Ciro’ – Calabria 

 
Met Tenuta Iuzzolini gaan we naar Calabrië, de geboortestreek van nonna Monteleone.  Het 

domein is gevestigd in Ciro’, een kleine stadje aan de kust met een gunstige ligging tussen de 

Ionische zee en het Sila-gebergte.  Fortunato produceert verrassende wijnen van de 

autochtone Calabrese druiven : De ‘Greco Bianco’ (ooit door de Grieken ingevoerd), De 

‘Gaglioppo’ (Nectar van de goden) en de ‘Magliocco’ (een oud-Calabrese variëteit).   

 

 

Maradea 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Ciro’ Marina ‘Timpa Bianca’ 

Druiven: Galioppo  

Vinificatie: handmatige oogst, eerste week van oktober, zachte persing, 

gevinifieerd in kastanje houten vaten van Calabrese oorsprong  gedurende 

12 à 14 maanden 

Kleur: robijn rood 

Geur: intens, delicaat, sterke geur van gedroogd fruit, tabak en vanille 

Smaak: droog, vol, aangename tannines 

 

Serveertip: perfect bij gegrild of geroosterd vlees, wild 
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Muranera 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Carfizzi 

‘Motta – Maradea’ 

Druiven: Magliocco 

Vinificatie: handmatige oogst, eind 

oktober,  traditionele fermentatie, 

gerijpt in eiken houten vaten 

gedurende 15 maanden 

Kleur: purper rood met tinten van 

violet 

Geur: intens, delicaat, elegant fruit in 

aanzet,  rijke vanille geur met 

balsamico in de afdronk 

Smaak: warm en elegant, vol, 

complex, lange persistente afdronk 

 

Serveertip: perfect bij geroosterd 

vlees, lams, wild, harde en sterke 

kazen  
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Paternum 

Productiegebied 

Calabria, provincie Crotone, Carfizzi ‘Motta ‘ 

Druiven: Magliocco 

Vinificatie: handmatige oogst, eind oktober,  traditionele fermentatie, zachte 

persing, gerijpt in eiken houten vaten gedurende 24 maanden, gevolgd door 

24 maanden op fles bij gecontroleerde temperatuur 

Kleur: purper rood, intens met tinten van violet 

Geur: intens, delicaat,  fruitige aanzet gevolgd door een rijke vanillegeur met 

een toets van balsamico in de afdronk 

Smaak: warm en harmonisch, vol, complex, lange persistente afdronk 

 

Serveertip: perfect bij geroosterd vlees, lams, wild, harde en sterke kazen 

 


