
INFO FICHE

INTRO

WIJNHUIS

De familie di Napoli bezit 
Castello dei Rampolla sinds 
1739. Tot 1975 was het echter 
een zomerresidentie, zonder 
wijngaarden. In 1975 begon 
Alceo di Napoli, de toenmalige 
eigenaar van Castello dei 
Rampolla met het maken en 
bottelen van hun eigen wijnen. 

Dit samen met de legendarische 
oenoloog Giacomo Tachis (die ook 
aan de basis lag van 2 andere 
Super Tuscans, Tignanello en 
Solaia van Piero Antinori).

Alceo di Napoli overleed echter 
onverwacht in 1991 en nu is het zijn 
zoon Luca en zijn dochter Maurizia 
die het wijndomein managen.

CASTELLO DEI RAMPOLLA - SAMMARCO
1990

TOSCANA IGT

Sammarco behoort bij de allerbeste Super Tuscans (een verzamelnaam voor Toscana IGT en Bolgheri). Vinous gaf deze 
wijn in Oct 2015 nog 97 punten: "The 1990 Sammarco has it all. Sweet, sensual and layered in the glass, with exceptional 
balance, the 1990 presents a compelling mélange of intense aromatics, silky fruit and phenomenal length. Now a mid-
weight wine, the 1990 nevertheless has enough depth to drink well for another decade, perhaps beyond".  

In de rangschikking van beste Super Tuscans (gemiddeld voor alle jaargangen van betrokken wijn), staat deze wijn op # 2 
(ex aequo met o.a. Sassicaia, Solaia en Ornellaia - allen met 94 punten) ! Zij worden voorgegaan door Masseto (95 
punten). 
Pittig detail: 
- de marktprijs (gemiddeld voor alle jaargangen van betrokken wijn) van de Masseto ligt +/- 10 maal hoger dan deze van 
de Sammarco
- de marktprijs van de Sassicaia, Solaia en Ornellaia ligt +/- 3 maal hoger dan deze van de Sammarco. 
Dit is dus weer een wijn met een uitzonderlijke prijs/ kwaliteit verhouding.
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CASTELLO DEI RAMPOLLA - SAMMARCO
1990

TOSCANA IGT

APPELLATIE

DRUIVENSOORTEN

Toscana IGT is de meest bekende van de Italiaanse Indicazione Geografica Tipica (IGT) appellaties; ze omvat IGT-wijnen 
(wijnen die niet gebonden zijn door bepalingen opgelegd door de DOCG en DOC wetgeving) die in elk dorp van Toscane 
worden gemaakt.

De Cabernet - Sangiovese blend is een van de succesverhalen van de 20ste-eeuwse Italiaanse wijnbereiding. In de jaren 
zestig en zeventig begonnen Toscaanse wijndomeinen te experimenteren met Bordeaux-variëteiten (Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc en Merlot) die ze mengden ze met de Sangiovese-variëteit uit de regio en op vandaag wordt deze blend 
vertegenwoordigd door een deel van de beroemdste Italiaanse wijnen.
De blend balanceert de kenmerkende zwarte kersen en wilde bessen aroma's van Sangiovese met de structuur, kracht en 
elegantie van de Bordeaux-variëteiten. Zuur en tannines ontbreken zelden in deze wijnen en met de juiste vatrijping 
kunnen ze vele jaren goed verouderen.
De blend heeft zijn wortels in Italië, maar is zo populair gebleken dat ze zich verspreid heeft vooral naar de VS en 
Australië.

60% Cabernet Sauvignon en 40% Sangiovese 

De Italiaanse overheid heeft daarom het wijnclassificatiesysteem 
bijgestuurd door twee aparte appellaties te beslissen: in 1984 
Bolgheri en in 1992 Toscana IGT. 

De Toscana IGT wijnen hebben een uiterst minimale set van 
vereisten en laten dus alle ruimte aan wijndomeinen om Super 
Tuscans binnen de Tuscany IGT regelgeving te maken en mondiaal 
te commercialiseren.  Het assortiment en de diversiteit van deze 
Toscana IGT-wijnen blijft groeien en evolueren.

Castello dei Rampolla ligt in deze Toscana IGT appellatie, meer 
specifiek in Panzano tussen Firenze en Siena.

Toen het Italiaanse DOC-systeem in de jaren zestig 
werd geïntroduceerd, vonden veel Italiaanse 
wijndomeinen de nieuwe regels te restrictief en een  
aantal, vooral Toscaanse wijndomeinen, koos 
ervoor om niet te voldoen aan de DOC-wetgeving, 
en hun wijnen dan maar onder de laagste appellatie 
"Vino da Tavola" op de markt te brengen. 

Een aantal van deze Vina da Tavola wijnen groeide 
echter uit tot de beroemde en prestigieuze "Super 
Tuscans" (internationale top-scores en drastische 
prijsstijgingen). 
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CASTELLO DEI RAMPOLLA - SAMMARCO
1990

TOSCANA IGT

WIJNTYPE

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.

Cabernet Sauvignon is waarschijnlijk de bekendste druivensoort voor rode wijn en in alle 
geval de belangrijkste druif in de Médoc en Graves (Bordeaux). Vanuit Bordeaux heeft ze 
zich met succes verspreid over bijna elk wijnbouwland in de wereld. Er zijn een aantal 
belangrijke redenen voor de opkomst en blijvende dominantie van Cabernet Sauvignon: 
(1) Deze wijnstokken zijn zeer breed inzetbaar: zowel in een zeer brede range van klimaten 
(van Zuid Canada tot Noord Argentinië) als op zeer veel verschillende grondsoorten  
(2) Ondanks de diversiteit van terroirs waarin de wijnstok wordt geteeld, behouden 
Cabernet Sauvignon-wijnen hun onnavolgbaar karakter (weliswaar genuanceerd met hints 
van herkomst) 

(3) Deze wijnstokken zijn een krachtige variëteit met een dichte bladluifel en relatief hoge opbrengst, waardoor 
wijnproducenten een vrije keuze hebben tussen kwantiteit en kwaliteit.
(4) De populariteit van de naam Cabernet Sauvignon heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op (nieuwe) 
wijnbedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbaar rendement op hun investering.

De beste (en duurste) voorbeelden van Cabernet Sauvignon-wijn zijn te vinden in Bordeaux (Médoc en Graves) en 
Californië (Napa Valley). Sinds enkele decennia zijn echter ook een aantal kwaliteitsvolle Cabernet Sauvignon-wijnen 
ontstaan in Nieuwe Wereld-regio's en zelfs in Piemonte en Toscane (voor Toscane een bewijs dat zelfs de oudste en 
meest traditionele wijninstellingen nu de waarde erkennen van de beroemdste aller druiven). Ze worden zowel gebruikt in 
cepagewijnen (enkel Cabernet Sauvignon) als in blends (o.a. Merlot en Cabernet Franc in Bordeaux), Tannat (in Madiran), 
Shiraz (in Australië), Sangiovese (in Toscane) en Tempranillo (in Spanje en Zuid-Amerika).

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. 

Rood  -  Krachtig en gestructureerd
Dit type omvat krachtige wijnen gekenmerkt door rijp fruit/ bosgrond/ zwarte bes aroma's, stevige tannines en het 
vermogen om te ouderen. 
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CASTELLO DEI RAMPOLLA - SAMMARCO
1990

TOSCANA IGT

GEMIDDELDE SCORE 

ENKELE PROEFNOTITIES 

OP ZIJN BEST

90 - Ready to Drink
94
93 (Vinous 97)
# 2
op hoogtepunt tot na 2025
excellent
75 cl 

Op zijn hoogtepunt tot 2025, of langer

Dit is gebaseerd op:
- Vintage Chart Parker (gemiddeld voor alle wijnen van de appellatie):  
- Gemiddelde score voor alle jaargangen van deze wijn: 
- Gemiddelde score voor deze wijn:
- Plaats in de top 25 van de beste wijnen van deze appellatie:
- Bewaarpotentieel volgens wijncritici (Vinous): 
- Bewaarcondities en kwaliteit kurk:
- Flessenmaat (hoe groter de fles hoe langer de wijn op zijn hoogtepunt blijft):

- Robert Parker (Apr 1995): "The saturated ruby/ purple/ garnet color is followed by an intense yet youthful fragrance of 
ripe black fruits, vanillin, and minerals. Full-bodied, rich, beautifully delineated and structured, it possesses considerable 
body, tannin, and extract. It should age well for 15+ years. As I have said many times, Sammarco always reminds me of a 
top Graves, because of the tobacco/ mineral component it often displays. This outstanding Tuscan producer has been 
exceptionally consistent over the last decade, so it is not surprising that the 1990s performed brilliantly. 93 points"

- Vinous (Oct 2015): "The 1990 Sammarco has it all. Sweet, sensual and layered in the glass, with exceptional balance, 
the 1990 presents a compelling mélange of intense aromatics, silky fruit and phenomenal length. Now a mid-weight wine, 
the 1990 nevertheless has enough depth to drink well for another decade, perhaps beyond. 97 points" 

Daarna zal deze klassewijn gradueel evolueren naar een oude, gerijpte Super Tuscan, die weliswaar zijn fruitige frisheid en 
veel van zijn tannines zal verloren hebben, maar in de plaats de tertiaire aroma's verder zal ontwikkelen (dit in tegenstelling 
tot de mindere wijnen die na hun hoogtepunt snel evolueren naar ondrinkbare wijn). Deze tertiaire aroma's in rode 
klassewijnen zijn een complex en mooi geïntegreerd samenspel van fruit aroma's (gedroogde pruim of vijg), animale 
aroma's (leer, natte hond, muskus, stal), houtige aroma's (ceder, sigarenkist, tabak, geroosterd, gerookt, mokka, cacao, 
chocolade), aardse aroma's (klei, bos, bladeren, mos, paddenstoelen, truffel) en chemische aroma's (teer).  

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
- Een grotere flessenmaat impliceert een tragere evolutie
- 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, bijv een aantal 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)

93 (Vinous 97)

(het gemiddelde van +/- 35 wijncritici - die in de meeste gevallen natuurlijk niet allemaal een 
score gegeven hebben aan deze specifieke wijn)
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CASTELLO DEI RAMPOLLA - SAMMARCO
1990

TOSCANA IGT

SERVEREN BIJ

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.

Om zo'n mooie klassewijn te combineren met een gerecht is het aangewezen om een 
recept te kiezen op basis van zeer goede producten, maar zonder al te krachtige, zoute of 
gekruide smaken. Vermijd ook te "groene" groenten en te veel look waarvan de 
plantaardige smaak moeilijk combineert met een grote wijn. 
Een paar mooie gerechten die voldoende ruimte laten voor deze klassewijn en gelijktijdig 
een perfecte combinatie creëren zijn: 
- Risotto met zwarte truffel of met eekhoorntjesbrood
- Ravioli met eekhoorntjesbrood en foie gras
- Een mooi stuk gevogelte (bijv Bresse kip) met eekhoorntjesbrood en truffel  
- Vederwild met een uitgesproken smaak (patrijs, fazant, duif, houtsnip of parelhoen), 
bereid met truffel of gevuld met foie gras en truffel of gegrild met rode wijnsaus of gevuld 
met champignons en porto
- Een mooie biefstuk bereid met 
 - rodewijnsaus of 
 - morieljes of 
 - eekhoorntjesbrood en truffel of 
 - foie gras (Tournedos Rossini)  
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CASTELLO DEI RAMPOLLA - SAMMARCO
1990

TOSCANA IGT

PROEFNOTITIES

Datum
Naam
Gelegenheid

Proefnotitie

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        
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ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        
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