LUCA ROAGNA
Jong toptalent in Barbaresco

Geschiedenis
De Roagna familie maakt al wijn vanaf de midden jaren 1800.

Luca’s grootvader Giovanni en zijn

vrouw Maria startten in Paglieri, waar tot nu nog het
domein is ! Ze startten met de beroemde Pajé wijngaard in
1953.
Het domein omvat in totaal iets meer dan 20 ha, waarvan
iets meer dan 12 ha beplant zijn met wijnstokken.
In 1971 neemt Alfredo ( Luca’s vader ) het wijndomein
over en in 2001 maakt Luca, geboren in 1981, zijn eerste
wijn… Al de 5de generatie van de familie aan het werk op
dit domein!

Wijngaarden
a)

Barbaresco
-

Pajé
Aankoop in 1953 door de grootvader van Luca. Het omvat 1,83 ha in het centrum van
het stadje Barbaresco. Het is een amfitheater met een z-z.w expositie op een hoogte
van 230 m, en met een bodem van vooral kalksteen. Aanplant van Nebbiolo en nabij de
basis van het amfitheater Dolcetto stokken van meer dan 50 jaar.
Voornaamste wijnen van deze wijngaard: Barbaresco Crichët Pajé, Barbaresco Riserva

Pajé, Barbaresco Pajé Vecchie Viti en Barbaresco Pajé.
-

Asili
Asili is de wijngaard in het zuidelijk deel van Barbaresco en werd in 1961 door
Giovanni Roagna aangekocht. Heeft een oppervlakte van 0,22 ha op een hoogte van
250 m met een z.w expositie. Door de heuvel lopen 2 banen die de heuvel in 3
verdeelt. De Roagna wijngaard ligt in het midden van de 3 stukken. Aanplant van oude
Nebbiolo stokken. Voornaamste wijn van deze wijngaard: Barbaresco Asili.

-

Montefico
Heeft een oppervlakte van 0,24 ha en is al sedert 1929 in familiebezit. Is gelegen in
het oostelijk deel van Barbaresco, halfweg van de heuvel in het middelste deel van
het amfitheater tegenover de stad Neive, op een hoogte van 230 m met een z.o.
oriëntatie. Aanplant van oude Nebbiolo stokken, waarvan een deel aangeplant is juist
na de phylloxera plaag. Voornaamste wijn: Barbaresco Montefico Vecchie Viti.

-

Carso

In

familiebezit

sedert

1950. Is 1,10 ha groot
met

een

zuidelijke

oriëntatie, gelegen boven
het

kasteel

van

Barbaresco. Aanplant van
Dolcetto en Chardonnay.
Voornaamste

wijnen:

Dolcetto d’Alba en Langhe Bianco.

b) Barolo
-

Pira
Werd door de familie in 1989 aangekocht en ligt in het hart van Barolo, nl in de
gemeente Castiglione Falletto, met een z.o. expositie. Het is de grootste wijngaard
van de familie: 7 ha wijnstokken en 4 ha bos. De grootste aanplant is van Nebbiolo,
naast een kleiner deel van Barbera en Chardonnay. De oudste stokken dateren van
1937.
Voornaamste wijnen van deze wijngaard: Barolo Pira Vecchie Viti, Barolo Pira in rood
en Langhe Solea in wit.

c) Recentste samenwerkingen
-

In 2013 startten ze een samenwerking met de eigenaar van de historische wijngaard
Faset in Barbaresco en 2013 was ook het eerste jaar van productie.

-

In 2014 huren ze een perceel van de Albesiani en Gallina wijngaarden in Neive voor
de productie van een nieuwe Roagna Barbaresco wijn. 2014 was hiervan het eerste
productiejaar.

Wijnmaken
-

Gebruik van oude wijnstokken, dikwijls ouder dan 50 jaar.

-

Geen gebruik van herbiciden,
pesticiden

en

meststoffen.

Ook geen irregatie van de
wijnstokken.

Tussen

wijnstokken groeit

er

de
gras,

zodat de wijnstokken dieper
hun

voedingsstoffen

moeten

halen.
-

De druiven worden enkel geplukt op hun ideale rijpheid.

-

Fermentatie enkel met de natuurlijk aanwezige gisten.

-

Lange maceratie, van 60 tot wel 100 dagen, met onderdompeling van de hoed.

-

Lange rijping in grote eiken foeders, soms tot 5 jaar of nog langer tot 10 jaar.

-

Minimaal gebruik van sulfiet, soms zelfs geen toevoeging; geen filtering of klaring.

-

Geen nieuwe eik.

