
FRANCO CONTERNO 

 

Inleiding 

De familie Conterno, eigenaar van het landbouwbedrijf Sciulun, produceert al sedert 

verschillende generaties wijnen van zeldzame elegantie en prestige. Het bedrijf is gelegen in het 

centrum van de Langhe, een heuvelachtige  landstreek  in de provincie Cuneo in 

de Italiaanse regio Piëmonte, meer bepaald te Bussia, Monforte d’ Alba. Het omvat ongeveer 10 

ha wijngaarden.                                                                  

De wijngaarden 

 

De wijngaarden van de familie bevinden zich in verschillende 

gemeenten: Monforte d’Alba, Castiglione Falletto, Novello en 

Barolo. Ze worden allen bewerkt volgens de Guyot 

snoeimethode. 

 

 
 

 



De werktijd in de wijngaarden bedraagt ongeveer 600 uur per jaar per hectare. 

Sedert 2000 worden er ook geen herbiciden meer gebruikt in de wijngaarden, maar wordt er 

zoveel mogelijk mechanisch onkruid verwijderd. 

 

- Nebbiolo uit Barolo 
 
"Bussia Munie":  3,0 hectare, 330-380 meter hoog, zuid- zuidwesten georiënteerd, leemgrond, 

kalksteen, klei.  

Gelegen in de gemeente Monforte d'Alba.  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 43 jaar 

 

"Pugnane":  2,0 hectare, 330- 360 meter hoog, op het zuidwesten georiënteerd , leemgrond. 

Gelegen in de gemeente Castiglione Falletto.  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 18 jaar 

 

"Pietrin": 2,5 hectare, 300-350 meter hoog, zuid zuidwesten georiënteerd, kalkhoudende 

leemgrond.  

Gelegen in de gemeente Novello.  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 30 jaar 

 

- Barbera 

 

4 hectare, 290-340 meter hoog, gericht naar zuidwesten- westen, eerder zanderige bodem. 

Gelegen in de gemeenten Monforte d'Alba en Castiglione Falletto  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 15-45 

 

- Dolcetto 
 

3 hectare, 260-310 meter hoog, op het zuidwesten, westen gericht. Kalkrijke kleibodem.  

Gelegen in de gemeenten Monforte d'Alba en Castiglione Falletto  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 15-35 jaar 

 

- Merlot 
 
1,0 hectare, 240-270 meter hoog, zuid- zuidwesten gericht. Eerder een kleibodem. 

Gelegen in de gemeente Barolo.  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 15 jaar 

 

- Freisa 
 
0,5 hectare, 300 meter hoog, op het westen gericht, zandgrond.  

Gelegen in de gemeente Castiglione Falletto.  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 25 jaar 

 

- Chardonnay 
 

1 hectare, 250-300 meter hoog, op het oosten gericht, zandgrond.  

Gelegen in de gemeente Monforte d'Alba.  

Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 28 jaar 

 



 

 

De Kelder 

 
De alcoholische gisting vindt plaats in roestvrij stalen tanks met temperatuurcontrole, met 

uitzondering van de Barolo reserva, die in open houten foeders gist met regelmatige remontage. 

De temperatuur en de duur van de gisting varieert van jaar tot jaar 

en is ook  afhankelijk van de kwaliteit van de druiven. Dit alles 

gebeurt uiteraard zonder toevoeging van geselecteerde gisten. 

Na de alcoholische gisting volgt van nature uit de 

malolactaatgisting. 

De verdere rijping gebeurt in eiken vaten en foeders van  20 tot 

50 hectoliter tot de juiste balans en rijpheid bereikt wordt. 

Zelfs na het bottelen blijft de wijn enkele maanden in de kelders 

rusten om zo tot maximale ontwikkeling te komen: 60.000 tot 

90.000 flessen verblijven ieder jaar in een kelderruimte met  

een constante temperatuur, hoge luchtvochtigheid en een totaal 

gebrek aan zonlicht. 

 

Sedert 2009 is er een  bio-filter geïnstalleerd die al het vuile 

water van de kelder zuivert en dat dan gerecupereerd wordt om in 

de wijngaarden te gebruiken zonder dat hiervoor drinkwater moet gebruikt worden. 


