
 
 
 

 
 

 

 

 

ILGIORNALE.NL – 21 APRILE 2020 

De beste Italiaanse wijn in 2020. Zeggen 
de Italiaanse sommeliers… 
 

Een test van Italiaanse wijn, ga er maar aan staan! Het land telt vierhonderd officieel 

geregistreerde inheemse druivenrassen en maakt daarvan honderdduizenden heerlijke wijnen. 

Wat is dan de lekkerste zou je zeggen?! 

Dat vragen de Italianen zich zelf ook af en daarom zijn er talloze beoordelingen en keuringen die 

allemaal mooie onderscheidingen toedichten aan flessen van de allerhoogste kwaliteit. 

De deskundigen zitten onder ander bij Gambero Rosso over wie we al veel schreven op de site. Hun 

gids heeft veel aanzien. Dit keer belichten we een andere bekende gids, die van de Italiaanse vereniging 

van Sommeliers (AIS). Die hebben er verstand van zou je zeggen. 

De Gambero Rosso gids deelt glaasjes uit, de Bibenda waardeert de wijn met grappoli oftewel ‘trosjes’. 

Vijf stuks is de ultieme kwalificatie. 

 

25.000 wijnen geproefd 

De gids van 2020 bevat recensies van 2.131 wijnhuizen en de sommeliers proefden meer dan 25.000 

wijnen! In totaal deelde de Bibenda voor dit jaar 599 keer de hoogste vijf-grappoli waardering uit. In de 

regio’s Piemonte en Toscane vindt je veruit de meeste topwijnen, op afstand gevolgd door Sicilië. 

De top 10 

Capi zijn er altijd boven de capo. De makers besteden speciale aandacht aan de top10 van allerbeste 

Italiaanse wijnen. Altijd een discutabele opsomming uiteraard. Maar hier lees je de welke dat zijn. 

Handige App 

 

Het boekwerk van de sommeliers telt meer dan 2.000 pagina’s. Een hebbeding voor in de boekenkast 

maar niet echt handig op reis of bij een bezoek aan je slijter. De app is dat wel. Hij is beschikbaar voor 

de iPhone en ook Android, beide voor € 7,99, een stuk goedkoper dan het boek. 

In Nederland te koop 



 
 
 

 
 

 

Welke wijnen van deze lijst in Nederland te koop zijn kunnen we je nog niet vertellen. Mail het anders 

gewoon naar je favoriete slijter, die helpt zeker verder. 

De lijst met lekkerste wijnen uit Italië per regio 

 

 
TOSCANE – Cinque Grappoli 114 

Famiglia Cecchi , Coevo 2015 


