
DOCG Barolo "Rocche dell'Annunziata" 2017 Trediberri
Three friends - Tre - and a vineyard in Berri: Hence we are the ‘Trediberri’.
Berri is een klein gehucht in het meest westelijke deel van La Morra, gelegen 
in de heuvels van de Langhe, dicht bij de rivier de Tanaro. Het ligt aan de 
uiterste westrand van de Barolo-regio. In 2007 verwierven Nicola, zijn vader 
Federico en hun vriend Vladimiro circa 5 hectare exclusief voor de productie 
van Barolo. Het wijnhuis Trediberri was geboren. Nicola keerde de financiële 
wereld de rug toe en begon aan zijn passie, de wijn en het land. Het domein 
werkt volledig biologisch in de wijngaard en is daarvoor gecertifieerd. Verder 
intervenieert het zo weinig mogelijk in de kelder.

"We love to drink wine, therefore the greatest recognition for us is a bottle that 
is quickly finished. But our idea of drinkability does not equate to simplicity: it 
is about equilibrium."

De Barolo Rocche dell'Annunziata 2017 is het paradepaardje van Trediberri. 
Deze single vineyard is een van de mooiste percelen van de Barolo-
commune La Morra, waar het domein gevestigd is. Kortom, dit is een Barolo 
die wel wat kelderrust kan verdragen, maar zonder twijfel zal uitgroeien tot 
een monumentale wijn. Bij onze degustatie in de kelders had de wijn zelfs 
wat Giacosa-allures en dat is een bijzonder groot compliment. De productie is 
klein en erg gewild onder Barolo-liefhebbers.

Deze wijn krijgt na de traditionele vergisting ondergaat de wijn nog een post-
fermentatie maceratie op extra smaak, kleur en aroma's te ontdekken. 
Daarna ondergaat de wijn nog een rijping van 20 maanden op zowel 52hl als 
25 hl "Botti". 

Wijnjaar 2017 staat te boek als een moeilijk wijnjaar met een groot voordeel 
voor de betere Cru's (waaronder dus deze Rocche dell'Annunziata) en de 
wijnboeren die het aandurfden om de rendementen lager te houden. Hierdoor 
verkregen ze wijnen met een opmerkelijke diepgang in verhouding tot dit 
moeilijker wijnjaar.



Appellatie: Barolo DOCG (Cru Rocche dell'Annunziata)
Regio: Piemonte
Druivenrassen: Nebbiolo 100%
Inhoud: 75cl
Wijnstijl: intens - verfijnd
Bewaarpotentieel: kelderrust nodig (2027-2032)

Aroma: Complex met aroma's van pruimen, zwarte kers, leder, zoethout en 
gedroogde kruiden. 
Smaak: Elegant, verfijnd, viriel met een ongelooflijke smaaksensatie en 
terugkerend fruit- en kruid indrukken, aanwezige tannines die met de tijd mooi 
versmelten in de wijn.
Serveren bij: Rood (gegrild) vlees of wild

Scores: deze jaargang is heeft nog geen score mogen ontvangen omdat 
deze recentelijk gereleased is. Om u toch een kwalitatief beeld te geven over 
de opmerkelijke prijs-kwaliteit verhouding van deze wijn: jaargang 2016 => 
94/100. jaargang 2015 => 93/100. 2014 =>91/100.


