
DOCG Barbaresco Albesani Borgese Piero Busso

In 1953 werd dit kleine wijnbedrijf opgericht door Piero’s vader, Guido Busso. 
Ondertussen strekt het domein zich uit over 12 hectare waarvan er 10 beplant 
zijn met druivelaars. Het gros van de wijngaarden bevindt zich 
in het hartje van de Langhe. Meer nog, de vier Barbaresco-wijnen die bij Piero 
Busso worden gebotteld, zijn afkomstig van enkele van de meest unieke terroirs 
uit de regio en worden bij de grootste cru’s van de Langhe gerekend: Albesani, 
Balluri, San Stunet en Gallina.  

De kelders van Piero Busso liggen net buiten het dorpscentrum van Neive, een 
van de communes van Barbaresco. Vandaag de dag runt Piero Busso, samen 
met zijn vrouw Lucia en twee kinderen, Emanuela en Pierguido, deze familiale 
onderneming, maar vergis u niet, hoewel zeer charmant en goedlachs, zijn ze 
alle vier gebeten om voortuit te gaan en steeds kwalitatiever te werken, waarbij 
alle stappen van het productieproces minutieus worden opgevolgd, van in de 
wijngaarden tot in de kelders.   

Het resultaat is een indrukwekkende set van 10 wijnen, goed voor een jaarlijkse 
productie van plusminus 45.000 flessen. De meeste wijngaarden bij Piero Busso 
liggen in Neive, een van de belangrijkste deelgebieden van de Barbaresco 
DOCG, en dit op een hoogte van circa 320 meter boven de zeespiegel. 

Deze Barbaresco Albesani Borgese is een intrigerende cru. In de neus vinden 
we rode bessen, munt en florale aroma's terug. De mondvulling is persistent en 
rond en eindigt uitnodigend en harmonieus. Een ideale keuze om nu te drinken 
of in de komende jaren. 

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

Aroma: Diep kruidig, zoete kersen, pruimen leder, ceder en tabak.		  
Smaak: Krachtige en intense wijn, terugkerende fruittonen, lichte kruidige 
toetsen met mooi verweven tannines. 
Serveren bij: Rood (gegrild) vlees of wild


