
Wijn Alto Adige DOC

98% van de in Zuid-Tirol geproduceerde wijnen zijn DOC-wijnen.  
De wijn heeft zijn bijzondere karakter te danken aan een unieke combi-
natie van factoren: ultramoderne productie- en verwerkingsmethoden, 
ligging van de wijngaarden, omvangrijke kennis en klimatologische 
omstandigheden.

Het kwaliteitslabel DOC staat garant voor kwaliteit. Het wordt verleend 
aan wijn die in een bepaalde regio van Zuid-Tirol wordt geproduceerd 
en garandeert dat bij de productie is voldaan aan strenge criteria. Deze 
criteria maken deel uit van technische productspecificaties die door de 
EU zijn goedgekeurd en waarvoor het Consortium Alto Adige Wines 
verantwoordelijk is. Een onafhankelijke instantie controleert of aan de 
eisen is voldaan.

Dankzij de optimale hoeveelheid zonneschijn en de sterke tempe-
ratuurschommelingen tijdens de verschillende groeifases hebben 
Zuid-Tiroolse DOC-wijnen karakteristieke primaire aroma's. In deze 
folder vindt u een overzicht van wat deze wijn zo bijzonder en  
onmiskenbaar maakt.

www.kwaliteiteuropa.eu

De samensteller van deze brochures is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.  
De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)  

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.

www.altoadigewines.com www.southtyroleanapple.com www.speck.it www.stilfser.it

Excellente Zuid-Tiroolse wijnen
met het Europese kwaliteitslabel

DOC EN BOB
DOC is een Italiaanse afkorting voor wijn met een 
gecontroleerde benaming van oorsprong. Op Europees 
niveau komt het overeen met het BOB-kwaliteitslabel 
(beschermde oorsprongsbenaming). 

             Een ontdekkingsreis naar
 de Zuid-Tiroolse DOC-wijnen

   Europa, waar  
kwaliteit thuis is

Europa, waar kwaliteit thuis is
Authentieke smaken van lokale producten:  
  Wijn Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel BGA,    
 Südtiroler Speck BGA, Stilfser BOB kaas.
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Andere lekkere Zuid- 
Tiroolse producten  
met Europees  
kwaliteitslabel

Wijn Alto Adige DOC

SÜDTIROLER SPECK BGA
Zuid-Tirools spek is een mild gerookte 
en in de frisse lucht gerijpte ham met 
een kenmerkende smaak. Het bijzonder 
veelzijdige product is heerlijk als tus-
sendoortje, maar doet het ook goed in 
geraffineerde gerechten.

Behalve wijn dragen nog drie  
andere Zuid-Tiroolse producten  
het kwaliteitslabel BGA of BOB 
als teken van hun authenticiteit  
en nauwe band met de regio. 

STILFSER BOB KAAS
Stilfser kaas wordt gemaakt van koemelk. 
Hij heeft een middellange rijpingstijd, een 
pittige smaak en een zachte consistentie. 
De kaas is puur het lekkerst, maar hij 
past ook goed bij gerechten met polenta, 
gnocchi of risotto.  

SÜDTIROLER APFEL BGA
13 verschillende Zuid-Tiroolse appelsoorten 
– elk met hun eigen smaak, vruchtvlees en 
aroma – hebben het kwaliteitslabel BGA, 
variërend van de zure en stevige granny 
smith tot de zoete golden delicious, die 
vooral – maar niet uitsluitend – lekker is  
in gebak en desserts.

40% 
rode wijn

60% 
witte wijn

Eersteklas productie
> De gemiddelde productie bedraagt 330.000 hectoliter wijn per jaar
> 46.000 ton druiven zijn goed voor 40.000.000 flessen per jaar
> 25% van de totale wijnproductie wordt geëxporteerd

Optimale omstandigheden  
voor optimale wijnen

Zuid-Tiroolse DOC-wijnen profiteren van een reeks factoren die nauw met 
de regio samenhangen, zoals klimatologische diversiteit, sterke tempera-
tuurschommelingen en meer dan driehonderd dagen zon per jaar.

Diversiteit aan  
Zuid-Tiroolse druivensoorten

Het bijzondere aan de Zuid-Tiroolse wijnproductie is de grote diversiteit 
aan druivensoorten. De traditionele druivensoorten lagrein, vernatsch en 
gewürztraminer zijn de afgelopen tweehonderd jaar aangevuld met andere 
soorten. Momenteel zijn er zo'n twintig verschillende soorten.
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Herkomst van topwijnen met 
Europees kwaliteitslabel

> Wijnen met gecontroleerde benaming van oorsprong (DOC) 'Alto Adige' zijn  
 afkomstig uit de volgende zeven wijnbouwgebieden in Zuid-Tirol: Bozner   
 Leiten, Meraner, St. Magdalener, Terlaner, Eisacktaler, Vinschgau en Kalterersee 
> 5438 hectare wijngaarden en 5000 wijnproducenten met gemiddeld  
 1 hectare wijngaard per bedrijf
> 98% van de in Zuid-Tirol geproduceerde wijnen zijn DOC-wijnen
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