
CASCINA FONDA 

Druivensoorten 

Herkomst, gebied, land 

Moscato 

Asti D.O.C.G. 

Piemonte, Italië 

Productie methode 
Regulier 

2022-2 

Beschrijving 
De Moscato d'Asti is gemaakt van de Moscato Bianco di Canelli. 
Na de oogst worden de druiven ontsteelt en geplet. Na een korte 
weking op de schillen wordt de most geperst. De vergisting vindt 
plaats bij een gecontroleerde temperatuur van 16°C gedurende 
20 dagen. De lichte mousse wordt verkregen in druktanks waar 
gist wordt toegevoegd aan de wijn. Voor het bottelen wordt de 
wijn gefilterd waarna hij nog een aantal weken rijpt in de fles om 
een verfijnde smaak te krijgen.  

Heerlijk om te serveren bij gebakjes, lichtgekleurd fruit 
en op room gebaseerde desserts. Een zeer aangenaam 
aperitief en dorstlesser op elk moment van de dag.  

Strogeel met delicate groene highlights. Het bouquet is geurig, 
een prachtig muskaatdruif aroma, met heldere acacia en linde-
bloesem tonen. Fijn zoet en een zuurgehalte dat de geur goed naar 
voren laat komen. De wijn heeft weinig alcohol en een zachte 
mousse.  

Proefnotitie 

Wijn/Spijs 



Info wijnhuis 

De wijngaarden van Cascina Fonda bestaan uit twaalf hectare gelegen in Cuneo tussen 
de gemeenten Mango en Neive. De zuidoostelijke blootstelling van deze wijngaarden 
maakt het mogelijk om mooie rijpe en gezonde druiven te verkrijgen. De traditie en    
essentie, de standvastigheid en de methodische aanpak, stelt de familie achter Cascina 
Fonda in staat om deze druif de wijnkelder in te brengen die de geuren en kenmerken 
van een uniek land weerspiegelen. 

Roeping, toewijding en passie: dat zijn de drie fundamentele aspecten waarmee Cascina 
Fonda te werk gaat. Roeping voor het grondgebied en de teelt van druiven sinds 1963, 
het jaar waarin Secondino Barbero het bedrijf oprichtte. Toewijding, dankzij de zonen 
Massimo en Marco die sinds 1988 zijn begonnen met het bottelen van wijnen, en zich 
concentreerden op Moscato, die in 1991 voor het eerst verschenen. En Passie, voor die 
zoete smaak van de Moscato, de voornamelijke focus van Cascina Fonda. Vervolgens 
maken de gebroeders Barbero ook nog eens  bijzondere dolcetto, barbaresco, brachetto 
wijnen. 
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