


 
 
 
 
 
 

Dagelijks Italiaans nieuws voor hoofdrolspelers en wijnliefhebbers 
 
 
door: Alice Alberti 
 

Interview met de IWSC Italian Wine Producer of the 
Year 2016: Fattoria La Vialla 
 
We hebben Antonio Lo Franco geïnterviewd, een van de eigenaren 
van Fattoria La Vialla, winnaar van de prijs Italian Wine Producer 
of the Year 2016 op de prestigieuze International Wine & Spirit 
Competition in Londen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geschiedenis van Fattoria La Vialla is een echt Italiaans familieverhaal, dat begint in 
1978 met de droom van het echtpaar Lo Franco om nieuw leven te geven aan het platteland 
bij Arezzo; zij werden biologisch lang voordat dit woord mode werd in de landbouw. 
Vandaag de dag is de droom veel verder gegaan met een nieuwe generatie, bestaande uit de 
zonen Gianni, Antonio en Bandino Lo Franco, die het familiebedrijf in de internationale 
schijnwerpers hebben gebracht door de gewilde prijs van Italian Wine Producer of the Year 
2016 te winnen op de IWSC, de 49ste editie van het vermaarde Londense concours.  
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Hoe voelt het om een dermate prestigieuze prijs te hebben ontvangen?  
We zijn zeer blij, trots, verrast, maar niet verbaasd. Het werk om een dergelijk doel te bereiken is 
enorm en het is al bijna 40 jaar geleden begonnen. Het is teamwerk waarbij familie, enologen, 
wijnkeldermeesters, agronomen en vooral de natuur betrokken zijn. We hebben ons enorm 
ingespannen om de beste kwaliteit en authenticiteit voor al onze producten te verkrijgen (niet 
alleen de prijswinnaars) en in het bedrijf hebben wij er altijd in geloofd. Dat deze inspanning ook 
wordt erkend in internationale kringen en op dusdanig niveau is een enorme voldoening!  
Wat heeft jullie ertoe aangezet om deel te nemen?  
We zijn ervan overtuigd dat we er alles aan doen om biologische wijnen van de hoogste kwaliteit 
te verkrijgen en als producenten zijn we verknocht aan onze creaturen.  Maar het is ook 
belangrijk zich te confronteren met de werkelijkheid buiten onze boerderij, met de duizenden 
kwaliteitsetiketten die daar buiten zijn.  Om te zien hoe onze wijnen worden gezien door ervaren 
internationale jury's, vinden we het noodzakelijk deel te nemen aan concoursen en, waarom niet, 
ook aan de bekendste en belangrijkste van de wereld.  
Wat zijn de concrete voordelen die jullie hopen te verkrijgen dankzij deze prijs?  
Het eerste voordeel voor ons is dat we bevestigd zien dat het werk wat wij doen, de weg die we zijn 
ingeslagen, de juiste is. En natuurlijk is het ook een bevestiging voor onze klanten dat de keuze 
voor het drinken van onze wijnen een keuze voor kwaliteit is, die ook wordt erkend op 
internationaal niveau. En voor potentiële klanten is een extra reden een glas van La Vialla te 
proeven.  
Jullie hebben ook gewonnen in de categorie Dessert Wines. Kunnen we zeggen dat de Vin Santo 
Occhio di Pernice jullie meest representatieve wijn is?  
Niet helemaal. Het is een van de representatieve wijnen, samen met de niet gefilterde wijnen 
(spumante, wit en rood) en enkele IGT, huisrecepten die het DNA van de wijnen van de Fattoria 
vertegenwoordigen. Het is zeker één van de meest gekroonde en meest kenmerkende van onze 
zone: de Vin Santo del Chianti, zowel de klassieke met Trebbiano en Malvasia, als degene met 
Sangiovese om de Occhio di Pernice te maken, is de ultieme uitdrukking van de Toscaanse 
traditie. Bovendien is het altijd al één van de topproducten van het bedrijf dat met zorg de oude 
wijngaarden voor de productie van deze druiven bewaart, zoals ook de plek voor het uitdrogen 
ervan en vooral daar waar de caratelli worden bewaard waarin de wijn rijpt.  
 
Zoals vaak gebeurt in de wereld van de wijn, is er geen tijd om het succes te vieren, want er moet 
direct weer worden gewerkt.    
In deze zin staat de strijd om wie de volgende Italian Wine Producer of the Year zal zijn al in de 
startblokken. De inschrijvingen voor de IWSC 2017 zijn al open en zullen pas 21 april 
aanstaande sluiten. Wij herinneren een ieder die zich in wil schrijven dat tot 31 januari de 
mogelijkheid bestaat van een korting van 10%. Voor meer informatie zie site 
https://www.iwsc.net/. 
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