
Wijndomein ARGIOLAS, Sardinië 

 

Het eiland Sardinië in de Middellandse Zee is niet alleen bekend om zijn stranden en 

zeilmogelijkheden, maar de wijngaarden aldaar zetten Sardinië ook op de wereldkaart van de 

wijn. 

Wijnbouw had vroeger niet veel te betekenen in Sardinië. Wegens de droogte en hitte werd rode 

wijn vroeger  in bulk verkocht voor het blenden van lichtere Italiaanse wijn uit het noorden of 

andere Europese wijnen. Wijndomein Argiolas was één van de pioniers om hier verandering in te 

brengen. Argiolas wordt aanzien als de locomotief van de moderne wijnbouw in Sardinië, zoals 

Antinori of Frescobaldi in Toscane of Gaja in Piëmonte. 

Het was Francesco Argiolas die in 1918 de eerste wijngaarden aanplantte op ongeveer 20 km ten 

noorden van Cagliari rond de plaatsen Serdiana, Senorbi en Selegas. 

Antonio Argiolas, geboren in 1906, richtte eigenlijk  in 1937 met succes dit familiebedrijf op. Hij 

begon met 3 à 4 ha wijngaarden, verkocht kaas, olijven en bulkwijn in Genua. Antonio had al 

jarenlang ervaring in de wijnbouw en had als doel een nieuw, modern bedrijf op te zetten. Dank 

zij zijn enthousiasme en een aantal nieuwe wijngaarden slaagde hij erin zijn doel te halen.  

Zijn twee zonen, Franco en Giuseppe erfden zijn passie, en deelden die met hun vrouwen, Pina en 

Marianna. Ze namen daarbij onder andere Giacomo Tachis, een van de beste oenologen van Italië, 

aan. Zij begonnen met de kwaliteit te verhogen door de opbrengsten te verminderen en over te 

gaan van bulkwijn naar flessen wijn. Tijdens de jaren 1980 besloot de familie om de wijnmakerij 

te herstructureren en de eerste inheemse druiven werden geplant in 1991 .  

 

Vandaag de dag wordt dit familiaal wijnhuis gerund door de 

derde generatie van Argiolas: Antonio’s kleinkinderen Francesca 

en Valentina Argiolas. Valentina verklaart het succes van 

Argiolas door het gebruik van innovatieve technieken en  

processen op basis van tradities op het eiland en de inheemse 

druiven, zoals Vermentino, Cannonau, Nasco en Nuragus. Zo heeft 

zij geavanceerde meetapparatuur aangebracht op de stammen 

van de wijnstokken of ingebracht in de bodem om te bepalen 

wanneer en hoeveel irrigatie nodig is. In hun experimentele 

wijngaard, bestuderen ze klonen van inheemse soorten om te zien  

 
Valentina Argiolas                    dewelke het beste zijn aangepast aan specifieke 

klimaatomstandigheden en bodems. 
  

Momenteel bezit de familie ongeveer 250 ha wijngaarden en produceert ze ongeveer 2,4 miljoen 

flessen, uitsluitend uit inheemse druiven. Ze exporteert haar wijnen naar ongeveer 50 landen, 

waaronder de Verenigde Staten. Hun wijn Turriga wordt aanzien als het paradepaardje van het 

domein. 


