
 

Piëmont komt naar het Waasland met pure “terroirwijnen” 

 

De wijn producerende regio 
Piëmont, gelegen in het 

noordwesten van Italië, heeft 

reeds jaren een ereplaats 

verworven in de internationale 
wijnwereld.  

 

Restaurant Arno, Vesten 9 in 

Beveren wordt “the place to be” 
op 7 november 2017, aanvang 

19.30u.  

 

Karina Imschoot - die parttime woont en werkt in Oost-Vlaanderen én 
Piemonte, zal er een boeiende wijndegustatie brengen die voor iedereen 

toegankelijk is. Zowel de leek als dé absolute wijnkenner zal meegenomen 

worden in het verhaal van een variëteit aan wijnhuizen, zal vernemen hoe 

de personaliteit van de wijnmaker eigenlijk z’n stempel drukt op wat in de 

wijnrekken te koop aangeboden wordt. Natuurlijk wordt de wijn ook in z’n 
technische aspecten belicht maar met “storytelling” zorgt Karina ervoor 

dat ook geruime tijd na de degustatie deze wijnen nog vers in uw 

geheugen zitten.  

 

Karina kiest voor een nichemarkt  

Karina Imschoot besloot in 2006 haar dagelijks leven over een andere 

boeg te gooien. Van af en toe reizen naar Piëmont tot een paar jaar later 

er fulltime te wonen, om daarna – noodzakelijk door het opzetten van een 

wijndistributie - dan toch te kiezen voor verblijven in beide landen, België 
én Italië. Keuzes werden gemaakt, én finaal, staat Piemonte 365 dagen 

per jaar in de kijker met wijnreizen naar dit zeer geapprecieerde UNESCO-

gebied van glooiende wijnheuvels en in omgekeerde richting, 

wijndistributie naar België. Verrijkend in beide opzichten en wie aanwezig 

is, krijgt dus meer dan alleen het wijnplaatje te horen. Beide activiteiten 
zijn continue verstrengeld in elkaar.   

 

Piëmont, het Bourgondië van Italië 

 

Het alsmaar meer bekende Piëmont wordt vaak omschreven als het 
Bourgondië van Italië door zijn talrijke kleine familiebedrijven met een 

zeer sterke en diepgaande focus op kwaliteit. Talrijke wijnliefhebbers 

genieten al evenzeer bij een de aanblik van het panoramische uitzicht 

over de wijngaarden als bij het genieten van een van de wijnen.  Piëmont 
heeft het meest aantal DOCG’s op z’n naam staan, van vlot betaalbare tot 

diegene die de liefhebber iets dieper in de buitel laten tasten.  



 

Reserveer jouw stoel en reis in een paar uur via Gavi en 

Monferrato, naar Langhe Roero  

 
Tijdens deze degustatie proef je “autoctono” wijnen, die dus met één 

druivensoort geproduceerd worden en die het resultaat zijn van familiale 

bedrijven. Bij het merendeel van de wijnen staat de eigenaar zelf in de 

wijngaard zowel tijdens de barkoude dagen die in Piemonte wel eens zeer 
hardnekkig kunnen zijn, als de bloedhete juni-juli-augustus maanden.  

 

Onze intro wijn is een Favorita, zo heet namelijk de druivensoort die 

vooral lokaal, in Piemonte dus, geconsumeerd wordt.   
Daarna komt een andere witte wijn aan bod: een Gavi die breekt met de 

regels van wat je kan verwachten van een klassieke Gavi di Gavi. De 

Relys van Molinetto is dé perfecte wijn voor een Risotto maar smaakt 

ook als aperitief heerlijk. De Roero Arneis komt als 3de aan bod en is 
beslist de meest geliefde witte wijn die z’n oorsprong heeft dichtbij de 

Tanaro rivier. 

  

 

Piemonte is natuurlijk vooral bekend omwille van z’n rode wijnen. 
Alhoewel Frankrijk eerder het land is van de kasteelheren, hebben we toch 

een adellijk exemplaar op de kop getikt, namelijk Markies Umberto 

Fraccasi Ratti Mentone. Umberto is een hartelijk man, met een 

spitsvondige humor. Z’n Dolcetto Superiore – opnieuw een wijn die 
vooral lokaal geconsumeerd wordt - straalt de klasse uit die je van een 

adellijk personage in z’n immense Palazzo in centrum Cherasco kan 

verwachten.  

 
Een uitzonderlijk domein dat internationaal heel wat prijzen in de wacht 

gesleept heeft, ondanks z’n jonge bestaan, is Montalbera.  

De Piemonte Rosso is de wijn die vlotjes bij iedere maaltijd past, de 

Ruchè L’Accento is de wijn die beslist de meeste reviews kreeg van de 

internationale pers en de Barbera d’Asti Superiore heeft de absolute 
topscore wat betreft verkoop in België. Pittig detail, de eigenaar van het 

wijndomein Montalbera, Franco Morando, heeft de naam Ruchè L’Accento 

over de gehele arm in tatoeage en is allesbehalve het traditionele type 

wijnmaker.  
 

Nebbiolo is natuurlijk de instapwijn voor wie z’n wijnkelder wil verrijken. 

Dus deze ontbreekt zeker niet in onze Piemonte reis. Poesia della Terra is 

de expressie van een traditionele Nebbiolo die nu reeds kan gedronken 
worden maar ook nog 30 jaar zal rusten. 

 

Belangrijk is dat al deze wijnen beschikbaar zijn in een prijsklasse 

tussen 9 euro en 18 euro budget. U kan na de degustatie ook deze 
wijnen ter plaatse bestellen 

 



U kan na de degustatie ook deze wijnen ter plaatse bestellen. Wie vooraf 

een kijkje wil nemen op onze website kan dit door te surfen naar 

www.madeinpiedmont-wines.be  

http://www.madeinpiedmont-wines.be/

