
 

Tijdens mijn laatste reis naar Italië en meer bepaald in de omgeving van 
Friuli vond ik het opnieuw de moment om Flavio Cabas op te zoeken.   

In een labo in Udine (hoofdstadje van Friuli tegen de Sloveense grens) 
viel mijn oog op uitmuntende resultaten voor een nieuwe wijn van 
Petrucco, een huis waar we in het verleden nogal mee werkten.   

Flavio Cabas, wijnmaker bij Petrucco is in Friuli bekend voor zijn door-
timmerde kennis in de relatie tussen bodem en druif.  In 2017 maakte 
hij een witte wijn van de cru: Ronco del Balbo waar mijn aandacht ge-
triggerd werd omdat Flavio met deze wijn een uitvergroting maakt van 
de Eoceen-bodem; een gefossiliseerde bodemstructuur dat zijn zilte 
karakter nalaat in de latere wijn.   

De wijn in kwestie werd CABAS gedoopt bestaande uit een blend van 
Malvasia en Chardonnay op hout opgevoed, maar ook van Friulano en 
Sauvignon op inox gelagerd.  Een nieuwe complexe witte wijn met een 
veelzijdig en kleurrijk pallet.  

Petrucco in Friuli,  
terug van weggeweest.  
 

Accent bij onze degustatie van 19 en 20 oktober 2019 

Fabio Cabas 
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Producent Petrucco is eigendom van Lina en Paolo Petrucco die op dit do-
mein genieten van hun pensioen.  Tijdens hun actieve leven in de 
jaren 70 en 80, waren ze aannemers van grote wegenwerken 
(bruggen en tunnels) in ItalIë.  

 

Flavio Cabas is van het eerste uur wijnmaker op dit domein.  Een 
man met een visie en uitmuntende kennis in de viticultuur.  Heel 
zorgvuldig wordt hier meerdere keren per perceel, selectief ge-
oogst om alleen het beste fruit te gebruiken voor hun diverse wij-
nen.  Indrukwekkend aan de wijnen van Flavio is voelbare relatie 
tussen druif en de minerale bodem van Friuli.   

Specifiekaties De 25 hectare wijngaarden (in het 35 ha tellende domein) hebben 
een uitzonderlijke concentratie aan Eoceen bestaande uit verschil-
lende lagen klei en kalkhoudende mergel dat in Friuli “Ponca” 
wordt genoemd.  Eigenlijk is deze bodem het resultaat van wat de 
Adriatische kust miljoenen jaren terug op het land heeft achter 
gelaten.  Een boden rijk aan fossielen, en minerale zouten. 

Eocene bodem Sterk gefossiliseerde bodemstructuur. 
Een mix van grint, zand en kalk met zilthoudend zand afkomstig 
van de Adriatische kust. 

Degustatief Complexe, rijke smaak met breed en veelzijdig pallet. 
Deze wijn is bovenal een uiting van zijn minerale bodem met een 
zilte smaak waar mondvulling en accenten van citrus niet ontbre-
ken.  Indrukwekkend aan concentratie en kracht, maar toch ver-
rassend discreet in finale.   

Az Agr PETRUCCO 

CABAS 2017  
Ronco Del Balbo 

DOC Colli Orientale del Friuli  

• Het geheime wapen van een eocene bodem.  
 

Cultuur Convencioneel.  

Regio Colli Orientali del Friuli 

Gemeente Buttrio in Monte (180 meter boven de zeespiegel) 

Land Italië 

Druiven 30% Malvasia & 30% Chardonnay (opgevoed op vaten van 400 L.)  
20% Friulano, 20% Sauvignon (opgevoed op inox)  

Stokken 31 jaar oud. 

Bodem Eoceen   

Alcohol % 13.50 % 

Vinificatie 7 maand elevage sur lie. 
Geen Malo. 

Acciditeit g/L 5.00 

Viticulture Palissage. Guyot 12 ogen. 

Prijs/fles: 19.37 € incl BTW 

Prijs/fles/karton: 17.61 € incl BTW 
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Producent Petrucco is eigendom van Lina en Paolo Petrucco die op dit do-
mein genieten van hun pensioen.  Tijdens hun actieve leven in de 
jaren 70 en 80, waren ze aannemers van grote wegenwerken 
(bruggen en tunnels) in ItalIë.  

 

Flavio Cabas is van het eerste uur wijnmaker op dit domein.  Een 
man met een visie en uitmuntende kennis in de viticultuur.  Heel 
zorgvuldig wordt hier meerdere keren per perceel, selectief ge-
oogst om alleen het beste fruit te gebruiken. Indrukwekkend aan 
de wijnen van Flavio is de voelbare relatie tussen druif en minera-
le bodem van Friuli.   

Specifiekaties De 25 hectare wijngaarden (in het 35 ha tellende domein) hebben 
een uitzonderlijke concentratie aan Eoceen bestaande uit verschil-
lende lagen klei en kalkhoudende mergel dat in Friuli “Ponca” 
wordt genoemd.  Eigenlijk is deze bodem het resultaat van wat de 
Adriatische kust miljoenen jaren terug op het land heeft achter 
gelaten.  Een boden rijk aan fossielen, en minerale zouten. 

Friulano  De Italiaanse benaming voor de intussen in Frankrijk uitgestorven 
variëteit Sauvignoasse.  Verwant met Sauvignon, maar minder 
aromatisch en molliger in structuur.  

Degustatief Droge, licht zilte en mondvullende wijn met verfijning.  
Harmonieus en rijk aan zilte, mollige smaken.  Aroma is bloemig, 
met kleine accentjes van curry.  In de mond een verfijnde aman-
delimpressie.  In finale accenten van zout gekonfijte citrus en pe-
per.  

Az Agr PETRUCCO 
Friulano 2018 

Colli Orientale del Friuli  

• Een feest aan verfijning in mineraliteit.  

• Friulano, wat tot 2003 “Tocai” heette.  
 

Cultuur Convencioneel.  

Regio Colli Orientali del Friuli 

Gemeente Buttrio in Monte (180 meter boven de zeespiegel) 

Land Italië 

Druiven 100% Friulano  

Stokken 28 jaar oud. 

Bodem Eoceen, marmer.  

Alcohol % 13.50 % 

Vinificatie 7 maand op Lie, trage gisting. 
Geen Malo. 

Acciditeit g/L 5.32 

Restsuiker g/L 2.20 

Viticulture Palissage. Guyot 12 tot 15 ogen. 

Prijs/fles: 14,24 € incl BTW 

Prijs/fles/karton: 12,95 € incl BTW 
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