Wijnen uit TOSCANE :

De SUPER-TOSCANEN

Toscane maakt samen met Piëmonte de beste kwaliteitswijnen in Italië. Toscane heeft een
speciale plaats in het culturele hart van Italië. Naast de prachtige oude steden Florence en Siena
heeft deze streek een prachtig, glooiend landschap met olijfbomen en wijngaarden.
Naar analogie met de Franse APPELLATION CONTROLEE werd in 1960 de D.O.C. of
DENOMINAZIONE de ORIGINE CONTROLLATA, in het leven geroepen. De eerste Italiaanse
appellations ( DOC’s ) werden aanvankelijk niet ingesteld om kwaliteit te garanderen – zaken als
opbrengsten, druivenvariëteiten, druiventeelt en opvoeding van de wijn werden veel te nonchalant
behandeld.
Later, rond 1980, voegde men aan het classificatiesysteem de D.O.C.G. of DENOMINAZIONE
de ORIGINE CONTROLLATA e GARANTITA, aan toe. Wijnen buiten de DOC en DOCG werden
aangeduid als VINO DA TAVOLA ( = tafelwijn zonder vermelding van jaar, druivensoorten en
oorsprong ).
Huizen met meer ambitie zagen zich alzo gedwongen buiten de appellation-regels om te werken,
waardoor een parallel productiesysteem ontstond dat tot op de dag van vandaag voortbestaat ;
wijnbouwers declasseerden hun allerbeste wijnen naar de laagste categorie ( vino da tavola ) . Zo
waren ze vrij in de samenstelling van de druivensoorten en de manier van bereiden. Er ontstonden
op die manier vaak ware meesterwerken : de super-Toscanen. De Sassicaia kan beschouwd
worden als de stamvader van de super-Toscanen toen hij in 1968 nog als vino da tavola op de
markt gebracht werd. In 1994 werd de DOC-Bolgheri speciaal gecreëerd voor enkele
experimentele maar prestigieuse wijnen, zoals de Sassicaia, die lange tijd buiten het ‘systeem’
vielen.
In 1996 ontstond de I.G.T. of INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA en moet de Toscaanse
afkomst van deze tafelwijnen op het etiket worden aangegeven. IGT is een kwaliteitsindicatie
voor Italiaanse wijnen die niet voldoen aan de stricte DOC-regels, maar die wel voldoen aan
minimale, mede door de E.U., erkende kwaliteitsregels ( zoals opbrengstregels… ). Eén van de
vereisten is dat de wijn is gemaakt met voor de streek ‘ typische ‘ druiven. Indien dit niet het
geval is, krijgt de wijn de aanduiding « vino da tavola ». Let echter wel op : IGT-wijnen laten zich
nauwelijks classificeren. Onder deze benaming valt alles, van het schamelste drankje tot de
echte grote wijnen. Een indicatie voor kwaliteit is alleen de naam van de wijnmaker en ( minder
betrouwbaar ) de prijs.
De belangrijkste druif in Toscane is de SANGIOVESE ( Sanguis Jovis = bloed van Jupiter ). De
Etrusken kenden deze druif drieduizend jaar geleden al. Nu is ze de meest verbouwde druif in
Italië. Een gekloonde variant van de sangiovese is de sangiovese grosso ( brunello ). De wijnen van
sangiovese zijn aromatisch, zuur- en tanninerijk ( en dus adstringent ) en worden veel geblend,
zowel met inheemse soorten als met de edele, Franse, rode druivensoorten.
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DOCG-wijnen uit Toscane zijn :
-

CHIANTI ( zonder verdere aanduiding )
CHIANTI met zoneaanduiding
CHIANTI CLASSICO
BRUNELLO DI MONTALCINO
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
CARMIGNANO
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

De beroemdste SUPER-TOSCANEN zijn :
-

Cabreo ( Ruffino )
Flaccianello delle Pieve ( Fontodi )
Fontalloro ( Felsina )
Grifi ( Avignonesi )
Luce ( Frescobaldi / Mondavi )
Mormoreto ( Frescobaldi )
Ornellaia ( Lodovico Antinori )
Pergole Torte ( Monte Vertine )
RF ( Castello di Cacchiano )
Sangioveto ( Badia a Coltibuono )
Sassicaia ( San Guido -Incisa della Rochetta )
Sammarco ( Rampolla )
Siepi ( Fonterutoli )
Solaia ( Antinori )
Tignanello ( Antinori )

Uitgebreide informatie over de geschiedenis, vinificatiemethode… en over de wijn zelf kan je
vinden van :
-

TIGNANELLO en GUADO EL TASSO
SIEPI – IGT
SOLENGO – IGT
LUCE – IGT
SASSICAIA
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www.antinori.it
www.fonterutoli.it
www.argiano.net
www.lucewines.com
www.sassicaia.com

