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125 JAAR PODERI LUIGI EINAUDI

In de glooiende heuvels van Piemonte, daar waar dolcetto en nebbiolo elkaar ontmoeten, 

plantte Luigi Einaudi 125 jaar geleden zijn eerste wijngaard. De sporen van zijn 

aanwezigheid zijn tot op de dag van vandaag groot: hij zette de gemeente Dogliani 

eigenhandig op de kaart van de wijnwereld en werd in een mum van tijd een van de meest 

toonaangevende wijnmakers van de regio.

Trots op het succes, maar ook dankbaar voor de Italiaanse natuur die dat mogelijk maakte, 

viert achterkleinzoon Matteo Sardagna Einaudi in 2022 het 125-jarig jubileum van Poderi 

Luigi Einaudi. Niet alleen kunst en muziek, maar ook speciale edities van de Dogliani-

wijnen, een herdenkingsstempel én de introductie van een nieuwe Barolo cru geven dit 

jubileumjaar een feestelijk tintje. 

125 jaar Poderi Luigi Einaudi 
EEN FEEST MET KUNST, MUZIEK EN BAROLO MONVIGLIERO
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DE NIEUWE BAROLO 
MONVIGLIERO
Dit jubileumjaar introduceert Einaudi de 

allernieuwste aanwinst van de Barolo-

familie: Barolo Monvigliero. Deze elegante 

wijn is afkomstig uit de wijngaard 

Monvigliero die werd aangekocht in 

2017 en beschouwd wordt als de meest 

prestigieuze cru van Verduno in het noorden 

van het Barolo-gebied. Omdat Dogliani 

een stuk zuidelijker ligt dan Verduno, 

vertegenwoordigt Monvigliero een nieuwe 

stijl in de collectie van Einaudi. 

CAVALLI SU COLONNE
Cavalli su Colonne, oftewel ‘paarden op zui-

len’, sieren het etiket van de eerste jaargang 

Barolo Monvigliero ter ere van het 125-jarige 

jubileum. Kunstenaar Stefano Arienti liet zijn 

creativiteit de loop en ontwierp tien verschil-

lende tekeningen als eerbetoon aan Giulio 

Romano, de architect en kunstschilder die 

tussen 1524 en 1534 het Palazzo Te in Man-

tua ontwierp. Een van de zalen van dit paleis 

is beschilderd met zes levensgrote paarden 

voor Korintische zuilen, waarnaar dit ont-

werp een verwijzing is. De tekeningen schet-

sen het profiel van een haast spookachtig 

paard dat toch krachtig aanwezig is en sterk 

verbonden is met het land, metaforisch 

gebruikt voor de familie Einaudi.

STEFANO ARIENTI
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DE JUBILEUMCOLLECTIE 
Om het werk van Stefano Arienti recht te 

doen, zijn er 250 houten kisten ontworpen 

met daarin 6 flessen Barolo Monvigliero 

2018 (0,75L) die elk een andere versie van de 

Cavalli su Colonne laten zien. Een echt col-

lectorsitem waarvan er op de Nederlandse 

markt slechts 50 beschikbaar komen.

250 MAGNUMS
Wereldwijd zijn er maar 250 magnums 

Barolo Monvigliero 2018 beschikbaar, 

genummerd en persoonlijk gesigneerd door 

kunstenaar Stefano Arienti. De magnums 

worden geleverd in een bijpassende 

bewaardoos die uiteraard ook versierd is 

met het ontwerp van Arienti.  

‘GRAND CRU’ VAN VERDUNO
Het dorp Verduno ligt aan de rand van 

de Barolo DOCG en staat bekend als 

‘poortwachter van de Langhe’ dankzij de 

panoramische ligging in de vorm van een 

amfitheater. De Monvigliero-wijngaard ligt 

op het zuiden waardoor de druivenstokken 

optimaal profiteren van de zon. De bodem 

bestaat hier uit Sant’Agata mergel met 

een mix van 40 procent slib, 30 procent 

kalksteen en 30 procent zand. De zomerse 

warmte wordt getemperd door een 

verkoelende bries die 's nachts door de 

riviervallei waait. Hierdoor is er een groot 

verschil tussen dag- en nachttemperatuur 

wat zorgt voor een perfecte rijpheid van de 

druiven en zachte tannines. De Monvigliero-

wijngaard kan dan ook beschouwd worden 

als grand cru van Verduno. 

De Barolo’s van deze (onofficiële) grand 

cru kenmerken zich door elegantie en 

finesse en komen lichter en luchtiger over 

dan Barolo’s uit andere crus. Doordat 

de Barolo Monvigliero van Poderi Luigi 

Einaudi daarnaast gefermenteerd wordt in 

cement en ongeveer 30 maanden rijpt op 

grote eikenhouten vaten, ontstaan er fijne 

bloemige, fruitige en kruidige aroma’s en 

een zijdezachte en harmonieuze afdronk. 

VERDUNO

MONVIGLIERO-WIJNGAARD
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BAROLO MONVIGLIERO 2018
De druiven voor de Barolo Monvigliero 

zijn afkomstig uit de prestigieuze Mon-

vigliero-cru in de gemeente Verduno en 

rijpen minimaal 18 maanden op grote 

eikenhouten vaten. De Barolo is rijk aan 

tannines met een lange en krachtige 

afdronk. In de geur ervaar je rozen, rood 

fruit, een vleugje tabak en kruidigheid. 

Heerlijk in combinatie met klassieke 

gerechten zoals ossobucco, risotto met 

truffels of met pasta funghi. Niet voor 

niets wordt Barolo ook wel ‘de koning der 

wijnen en de wijn der koningen’ genoemd!

DE KOERS VAN MATTEO 
SARDAGNA EINAUDI
De aankoop van de Monvigliero-wijngaard 

is onderdeel van de nieuwe koers die 

de huidige eigenaar Matteo Sardagna 

Einaudi de afgelopen jaren heeft ingezet. 

Zijn ‘Barolo-project’ leunt op een filosofie 

waarbij voortdurend gezocht wordt naar 

de beste kwaliteit wijnen met de grootst 

mogelijke expressiviteit. 

Einaudi kocht daarom niet alleen de 

Monvigliero-wijngaard, maar is ook 

overgestapt op een klassiekere stijl 

Barolo waarbij hij de voorkeur geeft 

aan lange fermentatie, malolactische 

vergisting in cement en rijping op vat. 

Dit leidt tot prachtige wijnen met een 

lang bewaarpotentieel die internationaal 

geroemd worden.

BAROLO CRU’S
Poderi Luigi Einaudi bezit 12 hectare 

wijngaard in de meest prestigieuze cru’s 

van Barolo. Elke cru brengt een Barolo met 

een eigen identiteit voort: de allereerste 

aanwinst, Terlo, is de historische expressie 

van de Einaudi Barolo. Cannubi is beroemd 

om zijn balans en elegantie, Bussia 

onderscheidt zich door zijn kracht en 

structuur en Monvigliero is buitengewoon 

verfijnd. In aanvulling 

hierop, produceert 

Poderi Luigi Einaudi ook 

de Ludo, een unieke 

blend van verschillende 

plots die vernoemd is 

naar ludo, het Latijnse 

woord voor spel. Per 

toeval verwijst de naam 

ook naar Ludovico 

Einaudi, bekend 

componist en de neef 

van Matteo Sardagna 

Einaudi.

VERDUNO



PODERI LUIGI EINAUDI IN HET KORT

Poderi Luigi Einaudi werd in 1897 opgericht door 

Luigi Einaudi, econoom, journalist en na de Twee-

de Wereldoorlog de eerste president van Italië.

Op 23-jarige leeftijd besloot hij om in Dogliani het 

land terug te kopen dat zijn moeder jaren eerder 

had opgegeven om zijn studie te kunnen beta-

len – hij stak zich hiervoor tot aan zijn nek in de 

schulden.

Zoon Roberto Einaudi volgde Luigi op, waarna 

in de jaren 80 zijn kleindochter het team komt 

versterken: Paola. Zij maakt zich samen met 

andere wijnboeren uit de buurt sterk voor de 

kwaliteitserkenning van de Dogliani-wijnen. In 

2006 worden deze inspanningen beloond met de 

officiële DOCG-status. 

Anno 2022 is het wijnbedrijf in handen van ach-

terkleinzoon Matteo Sardagna Einaudi, die het 

bedrijf van zijn moeder Paola heeft overgenomen. 

Volgens Matteo was het zijn moeder die ‘de waar-

den van de familie, het landschap en de regio het 

meest koesterde’.

Matteo heeft de afgelopen jaren grote stappen 

voorwaarts gezet op het landgoed van zijn familie. 

Hij kocht nieuwe wijngaarden aan en stapte over 

op een klassiekere stijl Barolo waarbij hij de voor-

keur geeft aan lange fermentatie, malolactische 

vergisting in cement en rijping op vat. Dit leidt tot 

prachtige wijnen met een lang bewaarpotentieel 

die internationaal geroemd worden. 

Vandaag de dag is Poderi Luigi Einaudi een van de 

meest representatieve Barolo huizen van Piemon-

te. De aanpak van de familie Einaudi heeft zich de 

afgelopen 125 jaar bewezen en de wijnen zijn dan 

ook de ultieme uitdrukking van de verbondenheid 

tussen de druif en het terroir. En met de moderne 

visie van Matteo lijkt de visie van overgrootvader 

Luigi Einaudi nog altijd springlevend: ‘A great wine 

can only come from a great vineyard and a great 

terroir.´ 



125 NOTEN VAN DOGLIANI

De Dogliani-wijn, de historische 

‘familie’-wijn bij uitstek, heeft de eer 

gekregen om zoveel mogelijk mensen 

de vreugde van het 125-jarig bestaan 

te laten beleven. De taal van de muziek 

is gekozen om dit te ervaren. 

Ludovico Einaudi, de beroemde 

componist en kleinzoon van Luigi 

Einaudi, heeft voor het jubileumjaar 

een compositie opgedragen aan 

Dogliani. Het stuk symboliseert 

een reis door de geschiedenis van 

het wijnhuis van de Einaudi’s en de 

harmonie tussen de familie en de 

prachtige natuur om hen heen. 

De compositie van Ludovico Einaudi 

is te beluisteren via de QR-code die 

achterop de etiketten van de Dogliani 

DOCG en de Dogliani Superiore Vigna 

Tecc DOCG staan. Of scan de QR-

code hieronder en geniet nu al van dit 

prachtige muziekstuk. 
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DOLCETTO DI DOGLIANI
Dolcetto is een van de meest typische inheem-
se druivenrassen van Piemonte. Hij produceert 
een wijn met een volle body en intense aroma’s 
van kersen, aardbeien en een klein amandel-
bittertje. Ideaal als begeleider van charcuterie, 
salades met koud vlees, gevogelte, pasta’s, 
pizza en niet te sterke kazen. 

DOLCETTO DI DOGLIANI 
SUPERIORE VIGNA TECC
De Dogliani Superiore heeft dezelfde basisken-
merken als de Dogliani maar valt op door zijn 
expressiviteit en intensiteit. De druiven voor 
deze prestigieuze Vigna Tecc komen van de 
alleroudste wijnstokken in Dogliani. 

De wijn is hierdoor complex en geconcentreerd 
en kan goed ouderen. Een zeer gastronomische 
wijn met smaken van zwarte bessen en kersen 
die goed passen bij vleesgerechten zoals wild 
en bereidingen met truffel. 

Voor het 125-jarig jubileum is het label van de Dogliani 
DOCG vernieuwd, waarbij een eigentijdse stijl wordt 

gecombineerd met originele elegantie.

STEFANO ARIENTI
Stefano Arienti (Asola, 1961) is een Italiaanse 
kunstenaar wiens stijl voortkomt uit de Arte Povera-

beweging waarbij het hergebruik van kunst en gewone, 
alledaagse voorwerpen centraal staat. Voor het 
ontwerp van de Cavalli su Colonne deed Arienti dan ook 
inspiratie op uit de kunstgeschiedenis. De beeltenis 
van de paarden is afkomstig van de Sala dei Cavalli in 
het Palazzo Te van Mantua. Deze zaal, ontworpen door 
Giulio Romano, is beschilderd met zes levensgrote 
paarden voor Korintische zuilen die elegantie en balans, 
waardigheid en kracht symboliseren. Met het afbeelden 
van de paarden van Romano op het etiket van de Barolo 
Monvigliero 2018, linkt Arienti de symboliek geheel in 
stijl aan de familie Einaudi.   

GIULIO ROMANO
Giulio Romano (Rome, 1499 – Mantua, 1546) was een 
architect en kunstenaar uit de school van Rafaël. Als 
zijn pupil werkte hij mee aan de Stanze di Rafaello in 
het Apostolisch Paleis in het Vaticaan. Na de dood 
van Rafaël nam Giulio Romano, samen met Giovan 
Francesco Penni, zijn werkplaats over en werd daarmee 
een van de belangrijkste schilders in het Rome van 
de 16e eeuw. In 1524 werd hij door hertog Federico II 
Gonzaga gevraagd om in Mantua als architect te komen 
werken. Daar begon hij in 1526 aan het Palazzo Te: de 
grootste architectonische prestatie van zijn leven. 

MATTEO SARDAGNA EINAUDI
EN LUDOVICO EINAUDI

SALA DEI CAVALLI


