
 

 

 

Breda, 29-4-2017 

“CANNONAU” 

 

Zeg je Cannonau dan zeg je Italië of nog specifieker, Sardinië. 
Dit druivenras is het meest voorkomende blauwe ras in dit 
gebied. De wijnbouw is de belangrijkste landbouw activiteit 
op het eiland en dat maakt de grote aanwezigheid de 
Cannonau nog specialer. Om je een indruk te geven, het 
totale wijngaardareaal op Sardinië ligt rond 6000 hectare 
waarvan 30% is aangeplant met Cannonau. Dat zijn 3600 
voetbalvelden oftewel net iets groter dan de oppervlakte van 
de plaats Noordwijk. 

Maar waar kennen we dit ras nu nog meer van? Het is 
eigenlijk een synoniem van het beter bekende ras “Grenache Noir” die oorspronkelijk weer 
uit Spanje komt. Om het nog lastiger te maken noemen ze hem in Spanje “Garnacha” 
hoewel die namen weer erg op elkaar lijken.  

Maar oké, nu genoeg gesproken laten we de wijn eens gaan proeven! Hopelijk heb je een 
flesje in huis gehaald of wellicht heb je er eentje staan. Ik drink zelf een Cannonau di 
Sardegna van Tonaghe uit 2015. De wijn is mooi robijnrood van kleur en is licht 
doorschijnend. Deze wijn is niet op houten vaten opgevoed waardoor het fruit echt goed 
naar voren komt. Ik denk hier aan kersen en wellicht iets van drop (laurier) maar dat blijft 
toch altijd persoonlijk dus snuffel lekker op je gemakje door. 

 

 



 

 

 

 

Wat je ook duidelijk opmerkt is de kruidigheid in de geur 
en in de smaak. De tannines in deze wijn zijn heerlijk 
zacht en de zuren zijn ook voldoende aanwezig maar niet 
overheersend. Zelf vind ik de afdronk van deze wijn 
heerlijk lang. Je waant je echt even in het zon overgoten 
Sardinië wanneer je bij het drinken van deze wijn even de 
ogen sluit en denkt aan een mooie warme zomeravond.  

En wat zullen we er eens bij eten?  

Ik zou hierbij wel een lekker stukje varkenshaas of 
lamsvlees bij willen hebben. En als ik mocht kiezen voor 
een kaassoort dan zou ik gaan voor een stukje oranje 
cheddar of een extra belegen kaas. Dus wat mij betreft een 
uitermate geschikte wijn voor bijvoorbeeld bij een BBQ. 

Probeer het zelf en laat op onze website een berichtje 
achter bij deze newsfeed. Wij zijn heel benieuwd of jij ook 
verkocht bent aan de Cannonau uit Sardinië!  

 

 

 

 

Sander de Borst & Huib van Tilburg 
Wijnliefhebbers en oprichters van VinAmigos 

 
 

 
 

Meer Newsfeeds van ons lezen? 
Volg ons dan op facebook of check onze website 

 
www.vinamigos.nl/newsfeeds 
www.facebook.com/vinamigos 
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