
                                          

 

 

Wijnimport 
Divino 

 

  

  Land : Italië 

Regio : Massa Maritima 

Vinificatie :  

natuurlijke/biodynamische 

wijnbouwer 

Druivensoorten : 

Sangiovese 

Aliatico 

Malvasia 

Vermentino 

 

 

AZ. Agr.  

Massa 
Vecchia 
 

 La Querciola 

Ariento 

Rosato 

Poggio a venti 

Passito 

 



  
 

  
Fabrizio Niccolaini   

 
Het domein ligt in het Toscaanse Maremma, 
in het hart van de Metalliferous Hills. 

Het is een klein bedrijf van ongeveer 24 ha 
waaarvan slechts een 5-tal ha wijngaard, 
verdeeld in drie delen: het eerste op 230 
meter boven de zeespiegel aan de voet van 
de heuvel waarop de stad Massa Marittima 
staat, bestaande uit een kelder, wijngaarden 
(3,9 ha), olijfbomen bos (1, 5 ha) en 
bouwland (0,8 ha); de tweede bevindt zich 
op de hellingen van de heuvel, maar aan de 
andere kant, op ongeveer 200 meter boven 
de zeespiegel en met een uitbreiding van 0,8 
ha wijngaarden; de derde op bijna 500 
meter boven de zeespiegel, verder 
landinwaarts richting het bergachtige deel 
van het gebied, bestaande uit de boerderij, 
een wijngaard (1,2 ha), bouwland (4,5 ha) en 
bos (11 ha). 

Opgericht in 1985 door Fabrizio Niccolaini, 
en samen met zijn vrouw Patrizia Bartolini 
Van 2009 tot eind 2018 werd het domein 
geleid door Francesca Sfondrini, dochter van 
Patrizia, en door haar partners Daniel en 
Ines Wattenhofer, Thomas Frischknecht en 
Rocco Delli Colli. De afgelopen jaren was ook 
Stefano Costagli, de echtgenoot van 
Francesca, in het bedrijf aanwezig. Sinds 
begin 2019 heeft Fabrizio samen met Tosca 
en Vasco, de broer en zus van Francesca, de 
leiding van het bedrijf overgenomen. 

Hun Filosofie 

Natuurlijke wijnen zijn wijnen die worden 
geproduceerd zonder de hulp van chemie in 
de wijngaard en in de kelder en zonder het 
gebruik van invasieve technologieën. 
De reden voor deze keuze ligt voornamelijk 
in het feit dat men wijnen wil produceren 
die aan het grondgebied hechten: in feite, 
wanneer een wijn wordt gemanipuleerd om 
deze te bouwen, gaat dit essentiële element 
verloren en stopt men met het maken van 
wijn om in plaats daarvan een "drankje" te 
produceren. 
 

 

 

Het niet gebruiken van chemicaliën in de wijngaard 
betekent het onderhouden en ontwikkelen van de planten 
in harmonie met de pedo-klimatologische context waarin 
ze zijn geboren, waardoor de wijngaard het karakter van 
het gebied tot uitdrukking kan brengen. 
Het niet gebruiken van chemicaliën en invasieve 
technologieën in de kelder betekent het ondersteunen en 
harmonieus beheren van de biochemische transformatie 
die gepaard gaat met de overgang van druiven naar wijn. 
Een belangrijk gevolg van deze actie is dat er gezondheid 
wordt geproduceerd, voor ons organisme en voor onze 
aarOp het etiket van sommige van onze wijnen vindt u de 
woorden "het bevat geen toegevoegde zwavel". Deze 
informatie, samen met de andere op het etiket, betekent 
dat deze wijn is verkregen met druiven uit onze 
wijngaarden als het enige ingrediënt. 

Op het etiket staat echter ook “bevat sulfieten”. 

Aangezien deze gegevens enige verwarring zouden 
kunnen veroorzaken, is het noodzakelijk om het 
zwaveldioxide en de wetgeving die het gehalte ervan in 
wijn regelt, te verduidelijken. 

Zwavel is een stof die van nature ontstaat tijdens het 
fermentatieproces van de most. 

De wet verplicht de producent om de vermelding "bevat 
sulfieten" aan te brengen wanneer het totale 
zwavelgehalte in de wijn gelijk is aan of groter is dan 10 
mg/l. In onze wijnen kan het daarom voorkomen dat het 
totale zwavelgehalte dat door het natuurlijke 
fermentatieproces wordt ontwikkeld, de drempel van 10 
mg/l overschrijdt, al is het licht. Dat maakt het voor ons 
verplicht om op het etiket “bevat sulfieten” te vermelden. 

We moeten rekening houden met het feit dat de wettelijke 
limieten van het totale zwavelgehalte in wijnen erg hoog 
zijn: 210 mg/l voor witte wijnen, 160 mg/l voor rode 
wijnen en tot 260 mg/l voor zoete wijnen. 

Aangezien er geen verplichting is om de hoeveelheid 
opgeloste zwavel in elke wijn aan te geven, is er in de 
praktijk volgens de wet geen verschil tussen een wijn die 
10 mg / l zwavel heeft en een wijn die 260 heeft. Maar 
misschien is er voor ons lichaam een verschil . 

 

                        

 

                         


