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Veneto (Soave / Valpolicella)

Az Vinicola CANOSO

Fantastisch aan dit domein is de progressieve kijk van de Guiseppe Canoso die al 

in de jaren 70 zijn stempel drukte op “respect voor de natuur en haar diversiteit”.  

Hier wordt “Natuurlijke wijn” gemaakt, veertig jaar voor het begrip de markt 

overspoelde.  Guiseppe volgt gewoon zijn buikgevoel, 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. 

l FONTE - Soave Classico 2019 6 12,50 0,75 11,71 10,65

100% Garganega

Aantrekkelijk aromatisch met accenten van exotisch fruit en zoete bloemaroma’s. Een opvallende balans in 

zuur en zoet.  Deze wijn heeft slecht 12.50 % alc. En heeft een buitengewoon fris en mondvullend karakter.  

Als rode draad doorheen deze leuke wijn blijven frisse, speelse zuren nazinderen. 

l VERSO - Soave Superiore 2017 6 12,50 0,75 13,11 11,92

80% Garganega, 10% Trebbiano di Soave, 10% Manzoni Bianco (appassimento van 19 dagen).

Buitengewone verfijnde minerale aanzet met elegante zuren en een torenhoge mooie bitterheid in finale.  

Niet echt mondvullend, wel extra discreet in finesse.  Amandel en zoet aandoende aroma’s.  Na enkele jaren 

subliem expressief.

l OLTRE BIANCO - IGT Veronese 2016 6 14,00 0,75 17,57 15,97

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

Bijna pastel-goudgeel in kleur. In de neus meteen accenten van morieljes en eekhoorntjesbrood, maar 

evengoed marsepein , broodkruim en heel wat zoete steenvruchten (mango, perzik, abrikoos). In de mond 

blijft de stempel van zijn vulkanische terroir voelbaar door het feestelijk samenspel van zuren en verfijnde 

bitterheid. 

l TERRA Valpolicella Superiore 2015 6 13,50 0,75 18,37 16,70

l TERRA Valpolicella Superiore - MAGNUM 2015 6 13,50 1,50 37,87 34,42

40% Corvinone, 40% corvina, 20% Rondinella.

Zacht fruit van zwarte kers ondersteunt een lichte en frisse kruidigheid.  

De geur van sigaren en bosaroma’s. 

Een geheel van een onverwachte, smakelijke elegante wijn.  

l CORPO Amarone di Valpolicella 2013 6 12,50 0,75 34,34 31,22

40% Corvinone, 40% corvina, 20% Rondinella.

24 maand Franse en Sloveense eiken tonneau.

Intens aroma van zwarte kers (een beetje als een spirit), tabak en melkchocolade. In de mond 

overweldigend rijk met een feest aan zoet intens geconcentreerd zwart fruit.

l PASSO Recioto di Soave 0,50 L 2009 6 12,50 0,50 31,74 28,86

100% Garganega

Diepgouden kleur wat doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een heel zoete wijn, maar de 

eerste teug verrast door het eerder droge karakter.  Deze wijn heeft een zachte, aantrekkelijke en minerale 

zilte ondertoon.  Exotisch aroma en een opvallend safraan-accentje.  
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