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We komen graag terug bij Canoso, een producent uit Soave welke tij-
dens onze lentedegustaties veel aandacht trokt onder het cliënteel.   
 
Het is hierbij de groteske geschiedenis van Guiseppe Canoso die al 
sinds de jaren zeventig zijn stempel drukt op “respect voor de natuur 
en haar diversiteit”.  Omwille van administratieve luiheid liet hij zich 
nooit certifiëren bij een erkende bio-organisatie, maar al bijna 50 jaar 
maakt hij onopgemerkt “natuurwijn” zonder daar veel gedonder van te 
maken.   
 
Wij presenteerden vijf wijnen en “Oltre” werd de absolute blikvanger.  
Deze witte wijn is gemaakt van de bijna uitgestorven druif Manzino 
(kruissing is van Riesling en Pinot Bianco).  Een heel dankbare tafelge-
noot met speelse accenten van amandel en eekhoorntjesbrood.   
 

Voor onze klanten is “Oltre” van  
Canoso een absolute blikvanger. 

Tijdens onze degustatie van december hopen we ook Guiseppe’s  
Amarone CORPE te laten proeven. Dit is een rode wijn van 16% alcohol met 
een fantastische frisheid.  Voor mij de eerste Amarone waar zuren prominent 
aanwezig zijn, of iets dat ik nog nooit in Amarone had geproefd.  

Accent bij onze degustatie van 19 en 20 oktober 2019 

Guiseppe Canoso  

Meer info op volgende pagina’s. 
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Producent Indrukwekkend aan dit domein is de progressieve kijk van Guisep-
pe Canoso die al sinds de jaren 70 zijn stempel drukte op “respect 
voor de natuur en haar diversiteit”.   
Hier wordt “Natuurlijke wijn” gemaakt, veertig jaar voor het be-
grip de markt overspoelde.  Guiseppe volgt gewoon zijn buikge-
voel, het is voor hem gewoon een levensstijl.  
 

De Klassieke en nog steeds hedendaagse pergola-viticultuur werd 
herleid tot palissage, dit om rendementen te verminderen en de 
kwaliteit te verbeteren.  Op dit mini domeintje van ongeveer 10 
hectaren vinden we kolossale wijnen en krachtige voorbeelden in 
verfijnde mineraliteit en/of een unieke uiting van een terroir.  

Specificaties 50% van deze wijn bestaat uit Manzoni (kruising van Riesling met 
Pinot-Bianco door professor Luigi Manzoni in 1939) met een ap-
passimento van 28 dagen.  

Degustatief Bijna pastel-goudgeel in kleur.  
In de neus meteen accenten van morieljes en eekhoorntjesbrood, 
maar evengoed marsepein , broodkruim en heel wat zoete steen-
vruchten (mango, perzik, abrikoos). In de mond blijft de stempel 
van zijn vulkanische terroir voelbaar door het feestelijk samenspel 
van zuren en verfijnde bitterheid.  

Az Vinicola CANOSO 

OLTRE 2016 
Bianco Veronese IGT 
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• Op zijn minst uitgedrukt: “REVOLUTIONAIR” 

• Een moderne visie op klassieke Soave en Valpolicella. 

• Visionairs al van in de jaren 70 tot een toevallige productie 
van “natuurlijke wijnen”.  

• Mineraliteit in al zijn facetten. 

Cultuur Bio (staat niet vermeld op het etiket). // Veganisch. 

Regio Soave Superiore 

Gemeente Monteforte d’Alpone 

Land Italië 

Druiven 50% Trebbiano di Soave, 
50% Manzoni Bianco (appassimento van 28 dagen). 

Stokken 35 jaar oud. 

Bodem Basalt (vulkanisch). 

Alcohol % 14.00 

Vinificatie 8 uur schilcontact. 
12 maand op INOX op lie (zonder battonage)  

Acciditeit g/L 6.09 

Restsuiker g/L 0.6 g/L 

PH 3.42 

Viticulture Palissage.  

Prijs/fles: 17,57 € incl BTW 

Prijs/fles/karton: 15,97 € incl BTW 
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