
Beste Fles 2007



Situering: 

Midden Italië, Toscana:

• tussen Firenze en Siena



Heuvelig gebied: wijngaarden tussen 200 en 600 
m hoogte

Chianti Classico

DOCG



Algemene info

• 7000 ha wijngaarden

• hoofdzakelijk bossen: eik, 
kastanje,...

• ook veel olijfgaarden

• landklimaat: koeler dan aan 

zee

• winter: gemiddeld 4 à 5 °C

• zomer: gemiddeld 35°C

• 900 mm neerslag/jaar (voorjaar 

en najaar)



Chianti Classico is een 
wijngebied in Chianti

• Chiantiregio: Chianti 
Classico, Colli Aretini, 
Colli Fiorentini, Colli 
Senesi, Colline Pisane, 
Montalbano, 
Montespertoli en Rufina

• DOCG-status 
(Denominazione di 
Origine Controllata e 
Garantita)              Chianti 
1984,        Chianti 
Classico in ’96

• Logo Chianti Classico = 
de zwarte haan



Karakteristieken

• 80 - 100% sangiovese (lokaal = 
sangioveto) 14 ‘klonen’ vb brunello 
en prugnolo

• sinds 2006: 20% max. andere 
BLAUWE druivenrassen (canaiolo 
nero, colorino én ook cabernet 
sauvignon, merlot en syrah). 
Vroeger ook met witte malvasia en 
trebbiano.

• min. % vol. alcohol: 12 %

• Chianti Classico Riserva (2 jaar 
lagering op houten vat en 3  rijping 
op fles; vol. alc. 12,5%



Typiciteit ?

• Viooltjes, irissen rozen, kersen, bosbessen, bramen, pruimen, koude thee, 
blonde tabak, leder, teer, kruiden,...

Evenveel stijlen 

als er wijn-
bouwers zijn...

Zelden een 
donkere wijn

Robijn, 

granaat tot 

bruinrood

Licht geurend:      
-op 
zandsteen:         
floraal
-op kalk/klei: 
bessen
-op vulkani-
sche bodem: 
tabak, leder

Matige 
tannines, 
veel 
mooie 
zuren



Spelregels Beste Fles 2007

• elke deelnemer beoordeelt de wijnen van eigen 
tafel

• Oog : 3 punten  +  Neus: 7 ptn  +  Mond: 7 ptn  +  
Afdronk: 3 ptn = Totaal/20

• Algemene beoordeling per tafel berekenen voor 
elke wijn (max. 20/20)

• Wie de algemene scores het dichtst benadert, 
mag naar de Finaletafel

• Finaletafel beoordeelt elke wijn en maakt opnieuw 
een gemiddelde score

• Top 3 Beste Fles wordt bekendgemaakt en krijgt 
een prijs !



Voorbije wijnjaren

• 2000: zeer warm; 
goede wijnen

• 2001: topjaar; topwijnen

• 2002: veel regen, 
matige wijnen

• 2003: heet & droog; 
goede wijn

• 2004: normaal jaar; 
rijke wijnen

• (2005): zeer goed jaar

• (2006): niveau 2001 ?



Opwarmertje : Isole e Olena 2004 

Ch. Classico
• Uitzicht ? max. 3 punten
• Neusindrukken in stille en 

in walsfase: 
fouten/correcte geuren -
eentonige neus -
meerdere aroma’s -
intensiteit - lengte -
evolutie aroma’s (7 ptn)

• Mondindrukken: 
smaakstructuur -
intensiteit - kwaliteit -
eenduidig/complex (7)

• Afdronk: lengte - alg. 
indrukken (3 ptn)


