
	

	

Scheda del Vino 
	
	

Tenuta I Fauri 
Chieti /  Aburzzo 
 

Tenuta I Fauri uit Abruzzo is gesitueerd in het hart van de 
provincie Chieti, tussen het Majella gebergte en de Adriatische 
Zee. Het domein is eigendom van de familie Di Camillo en is een 
echt familiebedrijf, dat is overgegaan van generatie op generatie. 
De roeping van de familie voor wijn is zichtbaar in de bijnaam 
‘Baldovino’, een naam waarmee de familie al meer dan een eeuw 
bekend staat. 
Vader Domenico is vooral te vinden in de wijngaarden, zie hij 
met hart en ziel verzorgt. Zoon Luigi maakt de wijn en dochter 
Valentina zorgt voor de commerciële zaken van het wijndomein. 
  
Tenuta I Fauri wil vooral eerlijke en elegante wijnen maken die 
het karakter van de regio en van de regionale druiven volledig 
onderschrijven. Daarom gebruikt Tenuta I Fauri ook alleen 
autochtone druivenrassen. Voor de witte wijnen gebruikt men 
voornamelijk Trebbiano en de voor de regio zeer typische 
Pecorino druif. Bij de rode wijnen is het vooral Montepulciano 
wat de klok slaat, welke in verschillende stijlen wordt 
gevinifieerd. 
In de wijnen van Tenuta I Fauri proef je het familieleven van de ongerepte regio Abruzzo. 
 
 

Tenuto I Fauri – Montepulciano d’Abruzzo ‘Baldovino’ DOC 
 

 

  
Type: Montepulciano d’Abruzzo DOC 
 
Druiven: 100% Montepulciano 
 
Productiezone: Chieti 
 
Bodem: Kalkhoudende klei 
 
Ligging: Bergachtig, op circa 350 meter hoogte 
 
Vinif icatie:  
De druiven voor deze Montepulciano worden na de oogst ontsteeld en geperst, waarna de 
most minimaal 6 dagen in contact blijft met de schillen. Na de fermentatie rijpt de wijn 
nog circa 5 maanden in roestvrijstalen tanks.. 
 
Rijping: Roestvrijstalen vaten, 5 maanden 
 
Wijnbeschrijving: 
Intens donker robijnrood, met purperen reflecties. Het bouquet van deze wijn is vooral 
fruitig, met hints van rode bessen en kersen en in de achtergrond een licht peperige 
kruidigheid. De smaak is droog en vol, met zachte tannines. 
 
Pairing: 
De Montepulciano d’Abruzzo ‘Baldovino’ is een toegankelijke wijn die ook goed tot zijn 
recht komt bij mooie pasta’s en BBQ. 
 
Serveertemperatuur:  16-18 graden Celsius 
 
Alchoholpercentage: 13,0% 
 
Bewaarpotentieel:  tot circa 4-6 jaar 

	 	


