Nonino grappa
…..een distilleerderij voor elk lid van het gezin
Van de overblijfselen van de wijnbereiding, schilletjes en pitjes, destilleert men in
Italië grappa. Dat gebeurt in het noorden van het land, waar grappa vroeger vooral
’s winters de inwendige mens warmte moest verschaffen. De populariteit van
grappa heeft zich geleidelijk over de rest van Italië en, via de Italiaanse
gemeenschap, over de rest van de wereld verspreid. Tegenwoordig zijn er over heel
Italië wel 150 producenten, de overgrote meerderheid werkt op industriële schaal
met continue destillatie. Nonino werkt nog op traditionele wijze met
batchdestillatie, vanuit Friuli. Zij onderscheiden zich door uitsluitend, tijdens de
oogst, vers materiaal te destilleren. Vanaf 1952 beschikt men over de mogelijkheid
van rijping op kleine vaatjes van eikenhout, tegenwoordig van allerlei verschillende
soorten.
De Nonino traditie begon in 1897 met Orazio. Het hele gezin werkt in de
distilleerderij, vader Benito, moeder Gianella en de dochters Elisabetha, Christina
en Antonella. Sinds 1928 bevind de distilleerderij zich in Percoto, in de provincie
Udine, waar zich onder hetzelfde dak 5 ambachtelijke distilleerderijen bevinden.
Eén voor elk lid van het gezin met een totaal van 12 distilleertoestellen, rekening
houdend met de 6 kleinkinderen. Dit als een teken van continuïteit in de kunst van
het distilleren.
Verse oogst
Het geheim achter deze niet te imiteren grappa’s
is dat direct in aanluiting op de oogst van de
druiven het restant na verwerking wordt
gedestilleerd. Niet in een fabriek, maar in een
familiebedrijf dat dit als enige in Italië doet en
waar ook het oude handwerk nog in ere is. Grappa
hoort in dat deel van Friuli net zo bij het dagelijks
leven als bij ons koffie.

Geen betere
Nonino is een van de 35 ‘artisanale’ distilleerderijen die Italië telt. Er zijn nog 100
andere. Maar die noemen de ‘betere’ producenten ‘de industrie’. Massaproductie.
En daar zijn verwende proevers niet voor te porren. Er zijn op dit moment in Italië
wel 1800 verschillende grappa-‘labels’, Nonino zit aan de top van de toptien. Er is
geen betere, zeggen ze over zichzelf. En om dat te bewijzen, moet je over
ongeëvenaard vakmanschap beschikken. Dat daarvan sprake is, illustreert het
dikke register waarin de lovende beoordelingen van gespecialiseerde grappakenners, journalisten, diplomaten en wereldleiders zijn opgenomen.

