
DOCG Barolo del Comune di La Morra 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." 

Het domein is gevestigd in de Comune van La Morra en het visitekaartje van het domein is 
de cru Rocche dell’Annunziata. 2018 was voor het domein evenwel een bijzonder 
uitdagend jaar in de wijngaarden en kritisch als hij is voor zichzelf, vond Nicola zijn 
reguliere Barolo iets te licht. De 2018 Barolo was een mooie wijn maar miste complexiteit. 
Vermits Nicola niet wilde inboeten aan kwaliteit, nam hij de moedige beslissing om zijn 
volledige productie aan Rocche dell’Annunziata op te offeren en zijn klassieke Barolo te 
‘pimpen’. De finale assemblage is 80% Berri en 20% Rocche dell’Annunziata. Het 
resultaat spreekt boekdelen. Dit is een buitengewone Barolo met een ongekende prijs-
kwaliteitverhouding. Nicola is zelfs zo tevreden over zijn experiment dat hij het elk jaar wil 
herhalen en een deel van zijn Rocche dell’Annunziata in de reguliere Barolo wil blenden. 
Een nieuw etiket werd bedacht en zijn klassieke Barolo gaat voortaan door het leven als 
Barolo del Comune di La Morra, een ode aan de herkomst van de diverse wijngaarden. 
Weelderig rood fruit in de neus, klassiek Nebbiolo, uitgepuurd, op elegantie en finesse 
zoals we het graag hebben.  

Appellatie: Barolo DOCG 
Regio: Piemonte 
Druivenrassen: Nebbiolo 100% 
Inhoud: 75cl 
Wijnstijl: intens - verfijnd 

Aroma: Complex met aroma's van weelderig rood fruit, zwarte kers, leder, munt en 
gedroogde kruiden.  
Smaak: Elegant, verfijnd, viriel met een ongelooflijke smaaksensatie en terugkerend fruit- 
en kruid indrukken.  
Serveren bij: Rood (gegrild) vlees of wild 


