Rubèn
Betaalbare Italiaanse wijnen met een uitgesproken karakter!
In de Veneto regio, in het noordoosten van Italië, is de Prosecco-druif heer en meester.
De rivier de Piave verdeelt het gebied, ten noorden van de belangrijkste stad Treviso, in 2 belangrijke
productiecentra. Links ervan de D.O.C. Conegliano-Valdobbiadene en vanaf de rechteroever, meer
oostelijk richting Friuli, de D.O.C. Montello en Colli Asolani.
Ondanks dat de gebieden aan de Piave bij elkaar komen zijn de verschillen door bodem en
microklimaat duidelijk en produceert ieder zijn eigen karakter Prosecco waarbij ConeglianoValdobbiadene de meeste bekendheid geniet. De Montello en Asolani streek produceert namelijk ook
veel stille wijnen. Merlot maar vooral de Cabernet is sterk in opkomst. In wit vindt men er naast
vanzelfsprekend de Prosecco, ook Sauvignon Blanc, Pinot Grigio en Chardonnay. Druivenrassen die
men in het naast gelegen gebied Friuli ook veel tegenkomt. Veel van deze wijnen komen als I.G.T.
Marca Trevigiana op de markt in plaats van de D.O.C. Een I.G.T. (Vin de Pays in Frankrijk) geeft de
producenten meer vrijheid in de keuze van het druivenras dat men voor de wijn mag gebruiken en
zijn de rendementen per hectare hoger zodat de wijn een gunstiger prijsniveau kan krijgen.
Rubèn is dan ook een betaalbare wijn maar wel een met een uitsproken (Noord) Italiaans karakter.

70% Prosecco, 25% Sauvignon, 5% Pinot Grigio

Frisse, stuivende geur van (groene)
appels en peer
De smaak is lichtvoetig, frivool met in
de finale een opwekkend (Prosecco)
bittertje.
Een eerlijke wijn voor alledag,
als aperitief met een amuse of bij een
licht voorgerecht of salade.

40% Cabernet Sauvignon, 10% cabernet Franc
40% Merlot, 10% Marzemino

Robijnrode, fonkelende kleur
Een prettige, soepele smaak van frisse
bosvruchten, kruiden en een licht
vegetale toon. Ondanks het gebruik
van internationale druivenrassen blijft
Rubèn Rosso onmiskenbaar Italiaans.
Serveren op max. 17-18 gr. bij een
amuse, pasta of licht vleesgerecht.

