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Toscane heeft voor rode wijnen drie top-appellaties:
- Chianti Classico: met de reguliere wijn, een Riserva en een Gran Selezione
- Vino Nobile di Montepulciano: met de reguliere wijn en een Riserva
- Brunello di Montalcino: met de reguliere wijn en een riserva.

Dit is een Chianti Classico van 2015 met een gemiddelde score van wijncritici van 91. Hij 
heeft 10 maanden gerijpt barriques van 225 l van Franse eik.

Chianti Classico is de historische, sinds 1200 gekende sub-zone van Chianti waar de 
beste Chianti's gemaakt worden: 
- 6 500 ha
- hoogstgelegen wijngaarden op 400- 500 m
- in 1716 gecodificeerd
- in 1996 als enige Chianti sub zone benoemd met een aparte DOCG-status.

Het succes van de appellatie Chianti daalde in de jaren zeventig, omdat veel producenten 
topkwaliteit produceerden waarvoor binnen de reeds lang achterhaalde Chianti 
classificatie geen plaats was. Zo ontstonden de Super Tuscans die volledig buiten het 
DOC systeem werden geproduceerd. 

Een aparte classificatie zijn de Super Tuscans, waar we in een andere Flash Deal op terugkomen. 

Poggio Bonelli is een wijndomein met 80 ha wijngaarden gelegen in Castelnuevo Berardenga, in het zuiden van de Chianti 
Classico regio (die zich uitstrekt van Firenze tot Siena). De wijnen van Poggio Bonelli weerspiegelen: 

(1) de terroir - Castelnuevo Berardenga is namelijk gekend voor wijnen 
met een voor de appellatie uitzonderlijke volheid en kracht
(2) een focus op het gebruik van Franse barriques van 225 l - de 
delicate zoetheid van deze barriques brengt een mooi evenwicht in de 
wijnen.  
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De regelgevende instanties hebben echter 
(1) een nieuwe classificatie "IGT" geïntroduceerd om deze Super Tuscans dichter bij het DOC-systeem te brengen, 
(2) de blend voor Chianti Classico wijnen verstrengd (meer Sangiovese en geen witte druiven) en 
(3) een top-kwaliteitsniveau "Chianti Classico Gran Selezione" ingevoerd. 
Deze wijzigingen in de regelgeving leiden ertoe dat in toenemende mate wijnhuizen met hun Super Tuscans  terugkeren naar 
Chianti Classico Riserva of Gran Selezione. 

Chianti Classico heeft dus 3 kwaliteitsniveaus:
(1) Chianti Classico (64%) - minstens 12 maanden oudering
(2) Chianti Classico Riserva  (32%) - tot 2014 was dit de hoogste 
kwaliteits-kwalificatie - minstens 24 maanden oudering waarvan 3 
maanden in fles. Door zijn langere oudering op eik heeft hij nuances 
van vanille en zelfs chocoladetonen. Hij is rond, pittig, elegant en goed 
gestructureerd met geconcentreerde gedroogde kersen, kruiden en 
ruige aardsheid.
(3) Chianti Classico Gran Selezione  (4%) - in 2014 ingevoerd en 
sindsdien het hoogste kwaliteitsniveau binnen Chianti - minstens 30 
maanden oudering waarvan 3 maanden in fles - kwalificatie wordt 
enkel toegekend na goedkeuring door een speciaal proefpanel van het 
Consorzio Vino Chianti Classico. 

Het type eik dat voor het rijpen van de wijnen gebruikt wordt heeft grote invloed op de wijnstijl en de smaak:
- de grote, traditionele botte van Sloveense eik geven een wijn met meer helderheid  (traditionalist)
- de kleinere Franse barrique vult de natuurlijke textuur iets aan, zodat een gladdere textuur ontstaat (modernist).

Poggio Bonelli is eerder een modernist die voor deze Chianti Classico de Franse barriques van 225 l gebruikt:
- 50 @ 33% nieuwe barriques 
- dit gedurende 10 maanden (en daarna 3 maanden op fles).   

Sangiovese is de bepalende druif van enkele van de grootste namen in de Italiaanse wijn. In Toscane is Sangiovese de enige 
druivensoort die is toegestaan   in het prestigieuze Brunello di Montalcino DOCG en vormt de Sangiovese de ruggengraat voor 
Vino Nobile di Montepulciano en Chianti Classico. Een van de modernere incarnaties van Sangiovese is in de zogenaamde 
"Super Tuscans" (die zijn gemaakt onder de Toscana IGT-categorie). Deze wijnen geven wijnboeren o.a. meer vrijheid in de 
keuze van de druivensoorten. Buiten Toscane, is Sangiovese in Italië aangeplant in Lazio, Umbrië, Marche en Corsica en ook in 
Californië en Australië, waar de hoge zuurgraad een aanwinst is in het warme klimaat.

De productie van kwalitatieve Sangiovese (rijke, sterke en lang 
levende wijnen) stelt zware eisen aan terroir en wijnbouwer:
- een kleiner rendement bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de 
zuren en van de kleur
- de grondsoort bepaalt in belangrijke mate de stijl én kwaliteit (de 
beste Sangiovese komen meestal van wijnstokken die moeten vechten 
om te overleven)
- de druif rijpt laat en heeft baat bij een warm (niet heet), lang en 
consistent groeiseizoen (teveel hitte berooft de wijn van zijn 
complexiteit)
Sangiovese wordt gewaardeerd om zijn elegante en complexe 
nuances van donkere kersen, zwart steenfruit, pruimen, wilde 
frambozen, tomatenblad, aarde, gedroogde kruiden en leer en in de 
mond hoge zuren, stevige tannines en een mooie balans. 

90% Sangiovese en 10% Merlot
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WIJNTYPE

GEMIDDELDE SCORE 

ENKELE PROEFNOTITIES 

91 (Wine Spectator zelfs 95)

(het gemiddelde van +/- 35 wijncritici - die in de meeste gevallen natuurlijk niet allemaal een score 
gegeven hebben aan deze specifieke wijn)

- Poggio Bonelli: " Deze wijn geeft de karakteristieke uitdrukking van de Sangiovese druif. Een diepe, dichte robijnrode kleur. 
Aroma's van wilde bessen, zure zwarte kersen, tijm en leer. Hoewel vol en droog, wordt de smaak verzacht door de delicate 
zoetheid van de Franse eik. " [ "A genuine and characteristic expression of the Sangiovese varietal, Chianti Classico has a 
deep, dense ruby red color. Wild berries, sour black cherry, thyme and leather feature on the nose. Though bold and dry, the 
taste is softened by the delicate sweetness of the French oak."]

- Parker (Oct 2017): " De 2015 Chianti Classico is een stijlvolle en eigentijdse wijn met een donkere concentratie en een brede 
aantrekkingskracht. Deze blend van 90% Sangiovese vermengd met 10% Merlot levert zijn intensiteit met kracht en dit op een 
blijvende en genereuze wijze. De wijn geeft aroma's van donkere kers, pruim, specerijen, tabak en ceder. De impact van de eik 
is sterk, maar wordt tegen 2018 geïntegreerd. Een zachte en rijke prijs/ kwaliteit wijn. Drink deze wijn best voor 2024 - 90 
punten"    [ " The 2015 Chianti Classico is a stylish and contemporary wine with dark concentration and broad appeal. It sees 
90% Sangiovese blended with 10% Merlot. It delivers its intensity with force across the board with a lasting and generous 
disposition. The wine reveals aromas of dark cherry and prune with spice, tobacco and Spanish cedar. The oak impact is strong 
but will be integrated by 2018. A soft and rich value wine. Drink 2017 - 2024 - 90 points " ]

- Wine Spectator: " Biedt aanlokkelijke aroma's van zwarte kersen, leer, tabak, ijzer en aarde. Goed gestructureerd en vol met 
rijp fruit resulterend in een levendige, tanninerijke afdronk, met een aanhoudende nasmaak van ijzer, kers en leer. Zal zich 
prachtig ontwikkelen. Drink deze wijn tot 2032 - 95 punten. "   [ " Offers enticing aromas of black cherry, leather, tobacco, iron 
and earth. Well-structured and full of ripe fruit, this builds to a vibrant, tannic finish, with a lingering aftertaste of iron, cherry and 
leather. Should develop beautifully. Best from 2020 through 2032  - 95 points " ]

Smaakvol en klassiek. 
Dit type omvat de beroemdste wijnen, doordrenkt van traditie. De stijl bestrijkt een breed spectrum van smaakprofielen (zwarte 
bes, ceder, tabak, aarde) en heeft de neiging elegant en gestructureerd te zijn en kan lange tijd ouderen. Bijvoorbeeld Barolo, 
Barbaresco, Bordeaux, Bourgogne, Chianti, Rioja

- James Suckling (Sep 2018): " Het aroma van deze Chianti Classico is van begin af aan echt aantrekkelijk met een verleidelijk 
spel tussen rode pruimen, gedroogde kruiden, varens en braambessen. In de mond is deze wijn smaakvol, goed gestructureerd 
met taaie tannines en een mooie aciditeit. De afdronk is intens en pittig - 93 punten. "    [ " The nose of this Chianti Classico is 
really attractive from the outset with an enticing play between red plums and dried herbs. Bracken and brambleberries follow. 
The palate is savory and structured with chewy tannins and spot-on acidity. An intense, tangy finish - 93 points " ]

- Vivino (Jan 2019) : " Deze wijn heeft zeker nog wat tijd nodig. Gespierde tannines. Leuke aroma's van kersen met veel aarde 
en kruiden. De afdronk is erg smaakvol en verleidelijk, zelfs op deze jonge leeftijd - 3,9 punten "   [ " This definitely needs some 
time. Brawny tannins. Nice cherry base with lots of earth and herbs notes. The finish is very savory and enticing, even at this 
young age  -  3.9 points " ]

- Vivino (Jan 2019): " Dit is een schoolvoorbeeld van Chianti. Hoe langer de wijn gedecanteerd was, hoe gladder en 
zijdeachtiger zijn textuur werd - 4 punten. "   [ " Textbook example of Chianti. Longer it was decanted, the smoother and silkier it 
was  - 4 points " ]
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OP ZIJN BEST

95 Tannic/ Bewaren
88
91
op hoogtepunt tot 2024-2032 
excellent

SERVEREN BIJ

Deze inschatting is niet vanzelfsprekend en eenduidig. Immers:
- Een topwijn die zeer langzaam evolueert en dus slechts na vele jaren rijping op zijn hoogtepunt is, zal meestal ook jaren op dit 
niveau blijven en dan pas zeer gradueel evolueren naar een oudere wijn.    
- Deze evolutie kan in positieve én negatieve zin beïnvloed worden door vooral bewaarcondities maar ook door kwaliteit van de 
kurk. Zie een blog met alle details op  http://vinamundi.be/blog/vulniveau-van-een-fles-wijn
- Sommige wijnliefhebbers prefereren wijnen iets jonger te drinken dan anderen die echt op zoek zijn een optimisatie van de 
zintuiglijke sensaties (zoals fluwelige textuur, diepere en complexere tertiaire aroma's, mooi versmolten smaak) van een 
optimaal gerijpte wijn 

Het beste advies is om, indien mogelijk, meerdere flessen te kopen en, rekening houdende met bovenstaande indicaties, af en 
toe een fles te openen zodat je de graduele evolutie kan volgen en evalueren (zie verderop ruimte voor je proefnotities)

Sangiovese-wijnen zijn geweldige wijnen om te combineren met gerechten. Zij hebben goede 
zuren, tannines en nuances van tabak, rook, paddenstoelen, truffels, cassis, blauwe bessen en 
stof. 
Combineer deze wijn met:
- Zuppa di ceci (dikke kikkererwtensoep - eventueel opgepept met rode peper, wat citroensap 
en gehakte koriander - met een scheutje olijfolie)
- Crostini met kippenlevertjes, kikkererwtenpuree of hummus
- Polenta met paddenstoelen
- Fricassee van wilde paddenstoelen
- Pasta of risotto met porcini
- Rundscarpaccio met asperges in parmezaanroom met rucola
- Tonijntartaar met asperges in parmezaanroom met rucola

Op zijn hoogtepunt vanaf nu tot na 2024 - volgens Wine Spectator tot 2032

Dit is gebaseerd op:
- Vintage Chart voor 2015 Chianti Classico (gemiddeld voor alle wijnen van de appellatie):  
- Gemiddelde score voor alle jaargangen van deze wijn: 
- Gemiddelde score voor deze wijn:
- Bewaarpotentieel volgens wijncritici 
- Bewaarcondities 
- Antonio Galloni (ex medewerker van Parker - oprichter van Vinous) schrijft over de 2015 Chianti Classico's: " De 2015 
vintage biedt consumenten een geweldige kans om fijne, kelderwaardige wijnen te verwerven zonder een fortuin uit te geven. In 
2015 leverde het warme groeiseizoen rijke, weelderige Chianti Classico's op met veel diepte en intensiteit. De beste 
voorbeelden kunnen worden gekocht voor 22 - 27 €/ fles en zullen een bewaarpotentieel hebben van 20 jaar of langer. "   [ " 
The 2015 vintage presents consumers with a tremendous opportunity to acquire fine, cellar worthy wines without spending a 
fortune. In 2015, the warm growing season yielded rich, sumptuous Chianti Classico's with great depth and intensity. The finest 
examples can be had for $25-30 a bottle and will drink well for twenty years or more. ]

'- Gegrilde kip of varkenshaasje met een stoofpotje van spinazie, bonen en tomaat 
- Porchetta (speenvarken)
- Varkensschouder bestrooid met venkelzaad, gebakken in de oven
- Iberico varken met gratin van prei en venkel
- Tagliata (gegrilde biefstuk in repen gesneden en opgediend met een dressing van citroensap en olijfolie)
- Gegrilde kalfskarbonade met gestoofde venkel
- Gegrilde biefstuk (bijv van Chianina-rund)
- Bistecca alle fiorentina (gegrilde T-bone steak)
- Gegrilde lamskoteletjes met een groene salade
- Lamsschouder met een rub van rozemarijn, knoflook en ansjovis (met cannelinibonen in rozemarijn en knoflook)
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Zoals bij de meeste wijnen hou je best rekening met de leeftijd van de wijn: 
- Gerijpte wijnen hebben iets meer respect nodig en overweldig je best niet met te rijke, krachtige, zoute of gekruide sauzen. 
Ook vermijd je best te "groene" groenten en te veel look waarvan de plantaardige smaak moeilijk combineert met een mooi 
gerijpte wijn
- Kies dan best een recept uit bovenstaande suggesties op basis van vooral goede basis-ingrediënten, maar zonder al te 
krachtige, zoute of gekruide smaken. 

PS: Bij levering van de wijnen voegen we steeds een aantal van bovenstaande heerlijke recepten toe. 
Een topwijn met een heerlijk bijpassend gerecht combineren verhoogt immers het genot van wijn: 1 + 1 is dan niet 2 
maar 3.

- Salsiccia al finnochio
- Saltimbocca
- Osso buco
- Stoofschotels waar gedroogde paddenstoelen een rijk smaakaccent aan geven
- Stoofschotel van wild zwijn met laurier, jeneverbes en tijm met polenta als bijgerecht
- Gebakken of gegrild wild: van konijn tot fazant
- Stoofschotel van fazant in rode wijn met pancetta en salie
- Konijn gesmoord met knoflook, salie, rozemarijn en tijm en een beetje rode wijn
- Kaas: oude Parmezaan en oude Pecorino
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PROEFNOTITIES

Datum
Naam
Gelegenheid

Proefnotitie

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  
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SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        
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