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Italië 



Italië, een oud wijnland 
• 800 voor Christus, dank zij de Grieken 
• Romeinse Rijk , een scharniermoment 

– Overname Griekse wijnbouwtechnieken 
– Romeinse wetgeving en wijnmarketing 
– Verfijning en perfectioneren bv lageren sur lie 
– Columella (1eE nC): classificatie met 3 niveaus 
– Basis voor de Europese wijngebieden 
– Wijn een consumptieproduct, niet elitair 

• Keizer Constantijn=) Christelijk 
• Christelijke Kerk en kloostergemeenschappen 
• Rivaliteit en oorlog tussen de steden 
• Veel diverse stijlen en autochtone druiven 
• Hoge productie, weinig kwaliteit tot 1970 

 
 

 



Italië + 4 landschappen 

Landklimaat 

Mediterraan klimaat 



4 landschappen 

• -Het alpengebied 

• De Po-Vlakte 

• Het Appenijnen 
schiereiland 

• De Eilanden 



Bodemtypes 

1) Mix kalk- en kleihoudende grond 
– Bv Chianti, Barbaresco 

2) Vulkanische gronden  
– Bv Siciliaanse wijnen 

3) Beetje alluviaal grond bv Bardolino 



Typisch Italiaans 

• Veel autochtone druiven met diverse klonen 

• Veel micro climats 

• Diversiteit in bodem en hoogtes 

• Hoge zuren 

 

 

 

 



Tyrheense kustzone - Centrale heuvels 



Diversiteit 
van Toscane 



Toscaanse bodem 

• Zandachtige, kalkhoudende mergel 

• Mineralen: ijzer, koper, pyriet, mangaan en 
calcium 

• Heuvelachtig 

• Afkoeling van zeeën, winden en meren 



Wetgeving 

• Herkomstaanduidingen als DOC en DOCG : zijn er veel verplichtingen en plaatselijke normen 
waaraan een wijn moet voldoen. 
 

• VDT - Vini da Tavola of tafelwijnen 
 vermelding van kleur, inhoud, alcoholpercentage, gegevens bottelaar en flesnummer. 

 
• IGT - "Indicazioni Geografiche Tipica" 
 tafelwijn met geografische aanduiding, waar ook de naam van de variëteit (druiveras) aan 
 toegevoegd mag worden. 

 
• DOC - "Denominazione di Origine Controllata" 
 wijnen met een gecontroleerde herkomstaanduiding. 
 Vermelding van geografische benaming en variëteiten. 

 
• DOCG - "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" 

 
 wijnen met een gecontroleerde en gegarandeerde herkomstaanduiding.        
 Vermelding van geografische benaming en variëteiten  
 Consortium +proefpanel 



Wetgeving Toscane: 42,5-44° Noorderbreedte 
11 DOCG 
- Brunello di Montalcino 
- Chianti Classico 
- Chianti  
- Morellino di Scansano  
- Vernaccia di San Gigmignano 
- Vino Nobile di montepluciano 
- Carmignano 
- Montecucco Sangiovese (2011) 
- Suvereto (2011) 
- Val di Cornia Rosso of Rosso della Val 

di Cornia (2011) 
- Aleatico dell'Elba Passito of Elba 

Aleatico Passito (2010) 
 
39 DOC 
-1966 oprichting 1Ste DOC 
Met name Vernaccia di San Gigmignano 
 
Tal van IGT (120-tal) 
Vino da tavola 



Toscane 

• Economische crisis, veel coöperatieves  tot 1960  
• Tot 1963 min.10 % witte wijn verplicht volgens 

wetgeving + verouderde vinificatiemethode 
• 1970 Vino da tavola blonken uit in kwaliteit 

– Sassicaia 
– Antinori 
– Nieuwe school : Botte  
– 1980 Super toscans : Giacomo Tachis, Antinori, Castello di Ama 

• Goria wet 1993 
• Project 2000 .tba 



Goria wet 1993 

• Vernoemd naar toenmalig minister van landbouw 
Goria 

• Diverse regeringen en aanpassingen 
• Verbeterde kwaliteit 
• Nieuwe categorie IGT, oplossing Super Toscane 
• DOC plus DOCG 
• Controle op rendement en productie proces 
• Verplichte analyse + proeftest 
• Druivenrassen gereglementeerd 
• Terroir gebonden 



Fattoria 
Magliona 
Maremma 

 
Vermentino  

2012 
 
 



Vernacchia di san Gigminano 



Panizzi 

Vernaccia di San Gimignano 

• droge witte wijn  

• geproduceerd gemeente San 
Gimignano 

• Minimaal 85% van de 
vernaccia zijn 

• 1966 als eerste wijn in Italië 
de classificatie 
"Denominazione di Origine 
Controllata" (DOC) 

• 1993 "Denominazione di 
Origine Controllata e 
Garantita" (DOCG). 

• Riserva : 11 maanden in de 
kelder op hout of inox + 3 
maanden op fles  

• www.vernaccia.it 

 

 

 



Vernaccia druif 

• Vernaccia : afgeleid van het Latijnse vernaculus of inheems of 'locale druif'.  
• Vernaccia staat in gans Italië:  In Alto Adige bestaat zelfs een rode variant, doch 

er is geen verwantschap  
• De Toscaanse vernaccia is de oudste. Zie Dante in Divina Comedia 
• droge witte wijnen  
• milde maar frisse zuren 
• een licht aromatische kruidige  neus:  anijs, venkel of dille 
• Afdronk vaak een bittertje. 
• Bodem:  de zandsteen bepaalt het karakter van de wijn 
• Vaak houtopvoeding voor Vernaccia di San Gimignano  
• Meestal jong drinken 
• Bij riserva : wat ouder  
• Combineren bij schaal- en schelpdieren,traditionele Toscaanse 

konijnstoofpotten, een rijstsalade met mozzarella en boontjes, bij lichte 
gerechten waarin kruiden als dille of venkel voorkomen. 

 



Sangiovese 

• Laatrijper , dunne schil 
• Komt van sanguis Jovi's ofwel bloed van Jupiter 
• 2004 DNA: Sangiovese= Ciliegiolo x Calabrese di Montenuovo 
• Veel zuren, middelmatig tot hoge tannines afhankelijk van ligging en 

vinificatie 
• Groeit goed op leem en kalk, schist 
• Aroma: kers, kruiden, champignon, dierlijk en tabak/vanille bij 

houtlagering 
• Diverse klonen 

– Sangiovese grosso 
– Sangiovese piccolo 
– Prugnogol gentilli  

• Project 2000 : Carlo Ferrini 
 





Maremma 



Maremma 

• Einde 19 eeuw adelijke families 
• 1930 moeras, drooglegging 
• Bordeaux blends + Rhône blend (shiraz +viognier) 
• vino de tavola 
• Sassicaia (land van de stenen) 
• Doc onder eigen naam 
• Bogheri Doc 1994 
• 1978 Morellino di Scansano DOC 
• 2007 Morellino di Scansano DOCG 

 
 



Fattoria Magliano 



Fattoria Magliano 

• Sinarra Maremma DOC 

• 100% sangiovese of 
morellino (bes of 
paarden)  

 

•   

• Heba Morellino di 
scansano 2012 

• 95% sangiovese 

• 5% shiraz 







Sangiovese 3 stijlen 

1. Boté stijl; rustieke stijl 

2. Ante- boté:  overdadig fruit 

3. Barrique : veel houtrijping 



Chianti  
• Fiasco: originele mandfles  
• Sangiovese troef 
• Chianti classico:  authenthiek 
• 1932 : 8 subzones 
• 1988 Chianti 2000 project 
• DOCG Chianti: 
Min 75% Sangiovese+ Canaiolo 
nero, trebbiano of malvasie 
10% andere druivenrassen ook 
toegelaten , maar niet verplicht! 
• DOCG Chianti Classico 
Minimum 80% sangiovese  
Geen witte druiven toegestaan 
Historisch kerngebied 
• Beste gronden zijn galestro of 

mergel 
• Chianti classico consortium 
• Reserva: langere  vatlagering 



Pepolli Chianti classico 2011 

• 90% Sangiovese, 10% Merlot en Syrah 

• Malo op inox tanks + blend 

• 10 maanden vatlagering , waarvan 10 % in 
Amerikaanse barrique de rest in foudres 

• 3 maanden op fles 

 



CANTINA ANTINORI NEL CHIANTI 
CLASSICO 
Bargino 
50026 San Casciano Val di Pesa, Firenze 



 









Bar gino ‘s kelders 







Montepulciano  



Vino nobile di Montepulciano DOCG 

• Sangiovese of Prugnolo Gentile 

• Minimum 70% sangiovese  

• Minimum 12 maanden houtenvatlagering 

• Release ten vroegste twee jaar na oogst 

• Reserva: release ten vroegste 3 jaar na oogst 

• Beste locatie liggen op 250-450 meter hoogte 

• Bodem: zandrijker 

• Vin santo 





Cortona doc 



Cortona Doc 

• Regio Arrezzo 

• Rood: Cortona Doc Syrah /merlot/sangiovese/Cabernet 
sauvignon 

• Wit: Chardonnay/grechetto/Sauvignon blanc 

• 85% regel 

• CORTONA ROSSO: min.50-60% syrah+min.10-20% merlot+ 
maximaal 30% Toscaanse druiven 

• Rood/wit en zoet 

• 1999 Cortona Doc 



 



La Braccesca 







La Braccesca 

• Achelo cortona doc  

• 100% syrah 

• Barrique 3 maanden 

• 3 maanden flesoudering 

  

• Vino Nobile di 
Montepulciona DOCG 

• Prugnolo Gentile 90% + 
Merlot 10% 

• Barrel fermented 

• 12 maanden vatlagering 
in 2500-500 liter 
foudres + barrique 

• 12 maanden oudering 
op fles 

 

 







Bolgheri 
• Doc Bolgheri is vaak een blend, maar kan 

een monocépage zijn 

- 0-100% Cabernet Sauvignon 

- 0-100% Merlot 

- 0-100% Cabernet Franc 

- 0-50% Syrah 

- 0-50% Sangiovese 

- < 30% complementary (Petit Verdot, etc) 

 

• Maximum opbrengst 9000 li/ha 

• Minimum alcoholgehalte: 11,5% 

• Minimum aciditeit: 4.5 g/l 

• Minimum non-reducing extract: 22.0 g/l. 

• Op de markt: 1 ste september van het 
volgende oogstjaar 

• DOC Bogheri Superiore : 

 

• Dito 

 

 

 

 

 

• maximum opbrengst  8000 lit /hect 

• Minimum alcoholgehalte: 12,5% 

• Minimum aciditeit:4.5 g/l 

• minimum non-reducing extract: 24.0 g/l. 

• Op de markt: vanaf januari en minstens 2 jaar 
na oogstjaar 

• Minstens 1 jaar houtlagering 





Jachthuis Il bruciato 



Antinori Il Bruciato 2012 

• Bolgheri doc, Guado el Tasso Il Bruciato 

• Invloedrijke familie Antinori  

• Tignanello + Sassicaia 

• 65% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 15% 
Syrah 

• Gedeeltelijk barrel fermented 

• 8 maanden vatlagering 

• 4 maanden flesrijping 

 

 

 

 











Castello di Banfi Cum laude IGT 

• Zuidelijke heuvels van Montalcino  
• 120 meter boven de zeespiegel : syrah 
• 230 boven zeespiegel: sangiovese  
• Blend : Cabernet Sauvignon (30%), Merlot (30%), 

Sangiovese (25%), Syrah (15%). 
• Apart gevinifieerd in deels inox en houten vaten 
• Malolactische gisting  in houten barrique 
• Vatlagering van 6 maanden 
• Assembleren en terug op houten barrique voor 6 maanden 
• 6 maanden flesoudering 
• Cum laude= met onderscheiding 
• Blend van de beste wijnvariëteiten  van hun wijngaarden 

 



Wijngaard sangiovese Cum laude 



Bodem: fossielen 



barrique 





Montalcino  

• Warm droog klimaat 

• 150-500 meter boven zeespiegel 

• Beste Bodem: klei en stenige galestro  bodem 

• Rosso Di Montalcino DOC:100% sangiovese grosso 

• 1869 Clemente Santi wijn Brunello wint div. prijzen 

• 1967 Brunello di Montalcino DOC 

• 1980 Brunello Di Montalino DOCG: 100% 
Sangiovese+verzegeld 

• Sant ‘Atimo DOC : andere druiven, ook internationale 



Montalcino en z’n wetten 
• Brunello di Montalcino  DOCG 1980  

• 1998 laatste aanpassingen:  

• Productie enkel uit  Montalcino Township 

• Druivenrassen : Sangiovese grosso (of 
“Brunello” in Montalcino) 

• Maximum  opbrengst :  8000 kg  per hectare 

• Ratio van druivenopbrengst/wijn :  68% 

• Minimum houtlagering : 2 jaar op hout.  

• Minimum oudering op fles: 4 maanden 

• (6maanden voor een  Riserva) 

• Kleur: intens robijnrood tot graatappel 

• Geur: een intens perfum 

• Smaak: droog, vol, tanninerijk en harmonieus 

• Minimum alcohol gehalte:  12.5% Vol. 

• Minimum total aciditeit: 5 g/lt 

• Minimum net dry extract: 24 g/lt 

• Botteling enkel in de productie omgeving 

• Op de markt: 5 jaar na oogstjaar; 6 jaar : 
riserva 

• Verpakking: Bordelese fles verplicht 

• Rosso di Montalcino  DOC 1983  

• 1996 laatste aanpassingen in wetgeving: 

•  Production omgeving: Montalcino  

• Druivenrassen : Sangiovese grosso (ook 
“Brunello” in Montalcino) 

• Maximum Opbrengst : 9000 kg per hectare 

• Ratio van druivenopbrengst / wijn: 70% 

 

 

 

• Kleur: intens robijnrood 

• Geur: Intens parfum  

• Smaak: droog, vol en licht tanninerijk 

• Minimum alcohol gehalte: 12% 

• Total minimum aciditeit: 5 /lt  

• Minimum net dry extract: 22 gr/lt 

• Botteling enkel in de productie omgeving 

• Op de markt:  ten vroegste 1ste September , 
1 jaar na oogstjaar 

• Verpakking: Bordelese fles verplicht 



Fossacolle, verhaal van Tachis 


