TZINGANA (Zigeuner)
IGT
Tzingana is een intens fruitige, uitgebalanceerde wijn met een
elegante tannine. Deze wijn is een mengsel (Bordeau style) van
Merlot (45%), Cabernet Sauvignon (20%), Cabernet Franc (20%),
en Petit Verdot (15%). Het unieke karakter van deze wijn is te
verklaren door de gelijktijdige wijnbereiding (vinificatie) van deze
vier druivensoorten, die een grotere complexiteit en integratie
mogelijk maakt. Na de natuurlijke gisting in roestvrije tanks,
wordt de wijn geplaatst in vaten van Franse eik waarin hij een
melkzuurgisting ondergaat. De wijn blijft gedurende minstens 24
maanden in een combinatie van tonnen en vaten, gevolgd door 12
maanden in de fles.
Deze volle wijn is rijk aan complex en glad fruit. Het looizuur,
de tannine en de kersensmaak zijn ontegensprekelijk Toscaans
met daarbij de bijgevoegde eigenschappen van verse cassis,
braambessen en mineraliteit die typisch zijn voor Bordeaux wijn.
Deze wijn kan voor meerdere jaren gestockeerd worden maar men
kan er ook onmiddellijk van genieten.
Gemiddelde opbrengst per hectare: 2.000 kilo
Jaarlijkse productie: 1.200 - 1.500, 750mL; 100 - 200, 1500mL
Bewaargeschiktheid: 15 – 20+ jaren

SLOW WINE GUIDE 2012
2008: Beste wijn (Grande Vino)
Oz Clarke – Supertuscan Blends
Aanbevolen: Beste producenten
Falstaff
2009: 95 punten; 2006: 92 punten; 2005: 90 punten; 2004: 92
punten; 1999: 92 punten
Nicolas Belfrage
1 van de top 5 Bordeaux mengsels in Toscane
Wine Spectator
2001: 91 punten
Robert Parker - Wine Advocate
1999: 90 punten; 1997: 92 punten
Gambero Rosso
1997: Tre Bicchieri (drie glazen)

SA’ETTA (Bliksem)
Chianti Classico Riserva DOCG
Deze Chianti Classico Riserva (100 % Sangiovese) heeft een grote
complexiteit, is rijk aan mineralen, en heeft daardoor meer tijd
nodig om tot volledige rijpheid te komen. Enkel de beste druiven
worden geselecteerd van de Sa’etta, een unieke wijngaard die
zowel de beste ligging als de zonneblootstelling en terrein heeft
van ons domein. Na de natuurlijke gisting, in grote eiken vaten,
de wijn wordt geplaatst in een combinatie Duitse en Oostenrijkse
eik waar hij een melkzuurgisting ondergaat. De wijn blijft in de
vaten gedurende minstens 24 maanden, gevolgd door 12 maanden
in de fles.
De wijngaard waar deze wijn van afkomstig is heeft een
samenstelling van zandsteen (Arenaria-Calcare-Pietraforte),
rijk aan kwarts, het resultaat is een complex Sangiovese en
heeft daardoor een elegante balans; met tijd onthult deze wijn
verrukkelijke fruitcomponenten, een sterke minerale basis,
evenwichtige zuurgraad en een sterk elegante tannine. Deze wijn
kan men bewaren om er in de komende jaren van te genieten,
maar men kan er ook onmiddellijk ten volle van genieten.
Gemiddelde opbrengst per hectare: 2.200 kilo
Jaarlijkse productie: 1.500 - 4.000, 750mL; 100 - 200, 1500mL
Bewaargeschiktheid: 15+ jaren

Oz Clarke - 20 Classic Tuscan Reds
Geselecteerd
Gambero Rosso
2009: 90 punten
Vini Buoni D’Italia
2008: Corona (De gouden kroon))
2006: Vino Da Non Perdere (Wijn niet te missen)
Jancis Robinson
2007: Een stuk boven superioure (17,0 punten);
2001: Buitengewoon (17,5 punten)
Falstaff
2006: 91 punten; 1999: 89 punten
winejournal.com
2001: Een van de 6 gedenkwaardige Italiaanse wijnen
van 2005

MONTE BERNARDI
Chianti Classico Riserva DOCG
Dit is een elegante en rijke Chianti Classico Riserva, gemaakt van
Sangiovese (95%) en Canaiolo Nerio (5%) druiven. Een deel van
de Sangiovese komt van onze cru wijngaard, Sa’etta, waardoor
deze wijn meer structuur, complexiteit en bewaargeschiktheid
heeft. Na de natuurlijke gisting in een combinatie van eik en
roestvrij staal, wordt de wijn overgeheveld in eiken vaten voor de
melkzuurgisting. De wijn blijft in eik voor minstens 24 maanden,
wordt gebotteld en blijft in fles nog eens 12 maanden.
Deze Chianti Classico is afkomstig van wijnranken van en
gemiddelde leeftijd van +40 jaar, en een bodem rijk aan broze
leisteen (Galestro) en kalksteen (Alberese). Het resultaat is een
fruitige, aromatische Sangiovese gebaseerde wijn met zachte fijne
tannine. Deze medium tot full-bodied, goed uitgebalanceerde wijn
is klaar voor gebruik op het ogenblik van beschikbaarheid, maar zal
in belangrijke mate beter worden met de jaren.

Jancis Robinson
2009: Een stuk boven superioure (17,0 punten);
2008: Buitengewoon (17,5 punten);
2007: Buitengewoon (17,5 punten)
Decanter
2010: Zeer Aanbevolen wijn (4 sterren)
2004: Aanbevolen wijn (3 sterren)
Eric Asimov, The New York Times
2005: Aanbevolen wijn
Stephen Brook, Decanter
2004: Zeer Aanbevolen wijn (4 sterren)
Falstaff
1999: 91 punten

Gemiddelde opbrengst per hectare: 2.200 kilo
Jaarlijkse productie: 5.500 - 8.000, 750mL; 50 - 100, 1500mL
Bewaargeschiktheid: 12 – 15 jaren

Robert Parker - Wine Advocate
1999: 90 punten; 1997: 92 punten

RETROMARCIA
Chianti Classico DOCG
Retromarcia is een Chianti Classico gemaakt van Sangiovese (100%)
druiven. Een groot deel van de druiven komen van wijngaard die
bestaat uit leisteen (Galestro), kalksteen (Alberese) en zandsteen
(Arenaria-Calcare-Pietraforte), and hebben een gemiddelde
leeftijd van 10 jaar. De vinificatie en rijpheid doet denken aan een
meer traditionele stijl van Chianti Classico; gisting vindt plaats
in een combinatie van beton en roestvrij stalen vaten, met een
primaire maceratie van maximum 20 dagen, gevolgd door een
natuurlijke melkzuurgisting en rijping in tonnen en vaten van 2
of 3 jaar. Het resultaat is een fris en fruitage, medium-bodied,
evenwichtige wijn met een mooie structuur, sappige suren en een
lange nasmaak.
Het Italiaanse woord Retromarcia betekent voor ons meer dan de
letterlijke vertaling “achteruit rijden” of “een back up maken”;
sinds we in Panzano gevestigd zijn, is het ons doel om intens
typische en expressieve wijnen te produceren van het historische
gebied van Toscane – Chianti Classico. Met de naam Retromarcia
leggen we de nadruk op de terugkeer naar de natuurlijke elegantie
en charme van Sangiovese.

Gemiddelde opbrengst per hectare: 4.000 kilo
Jaarlijkse productie: 20.000 - 30.000, 750mL
Bewaargeschiktheid: Tot 8 jaren

SLOW WINE GUIDE 2015
2012: Vino quotidiano (grote waarde voor uw geld)
Gambero Rosso
2010: 87 punten
Jancis Robinson
2011: Een stuk boven superioure (17,0+ punten);
2009: Een stuk boven superioure (17,0 punten);
2008: Een stuk boven superioure (16,5 punten);
2007: Superioure (16,0 punten)

MONTE BERNARDI
ROSÉ IGT
Dit is een rosé van grote elegantie en eenvoud. De wijn is gemaakt
van traditionele Chianti Classico druiven (Sangiovese-90%,
Canaiolo Nero, Malvasia en Trebbiano) die hand geselecteerd zijn
uit de koelere gebieden van onze wijngaard, die meer aromatische
en delicate vrucht geven. 12 tot 24 uren na de oogst wordt het
vrijgelopen sap natuurlijk gegist en ondergaat dan melkzuurgisting
in eik. De wijn blijft in barrel van 8 tot 10 maanden, en wordt dan
in flessen gebotteld voor een minimum van 6 maanden.

Jaarlijkse productie: 800 - 1.200, 750mL
Bewaargeschiktheid: Tot 3 jaren

Kenmerkend voor deze gestructureerde rosé is een zacht fruitige
en levendige zure smaak; het is een goed uitgebalanceerde,
voedsel vriendelijke wijn, met een rijke textuur, zachte tannine
en een vleugje mineraliteit.

MONTE BERNARDI - Via Chiantigiana, Km 33 V-VI - 50020 Panzano in Chianti (FI)
Tel: +39 055 852 400/305 - Fax: +39 055 852 355 - mb@montebernardi.com - www.montebernardi.com

MONTE BERNARDI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Locatie:			

Panzano in Chianti

Totaal bomen:		

1.000 (ongeveer)

Blootstelling: 		

Zuid, Zuidoost

Variëteiten:		

Frantoio, Correggiolo, Moraiolo

Jaarlijkse productie:

1.000 - 1.200 liter

Verwerking:		

Koude persen

Filtratie:			Ja
Houdbaarheid:		

18 maanden (al minstens)

ONS DOMEIN
Het Monte Bernardi landgoed strekt zich uit over 53 hectaren, waarvan 10 hectaren wijngaarden tot +40 jaar. De wijngaarden liggen aan de
meest zuiderse kant van het heuvelachtige Panzano, een streek erkend als één van de Grand Crue of Chianti Classico, en wort beschouwd
om wijn te kunnen maken die kan concurreren met de beste wijnen van de wereld. De wijnranken zijn geplant op een zeer steenrijke rots
bestaande uit een mengsel, afhankelijk van de wijngaard, van leisteen (Galestro), zandsteen (Arenaria-Calcare-Pietraforte) en/of kalksteen
(Alberese). De wijngaarden zijn perfect gelegen - op een hoogte van 350 meter boven de zeespiegel, omgeven door eigen bossen en genieten
van een zuidelijke blootstelling, op een paar honderd meters stroomt de rivier Pesa zuidwaarts. Al deze factoren dragen bij tot het unieke
micro- klimaat van Monte Bernardi.

ONZE METHODEN
Onze methodes omvatten het maximaliseren van de kwaliteit van het fruit van onze wijngaarden, de oogst bij optimale rijpheid en het selecteren
van alleen de beste druiven door met de hand te oogsten en te sorteren. De druif is dan ontstengeld en licht gebroken in kleine roestvrije
stalen of eiken gistingstanks. De druivenmout wordt gedurende 3 tot 5 dagen in prevergisting maceratie gehouden in een gecontroleerde
temperatuur; waarna de temperatuur mag oplopen tot 30°C voor alcoholische gisting. Gedurende deze tijd wordt de kiem regelmatig met
de hand geplonsd. Na 20 tot 27 dagen ondergaat de wijn melkzuurgisting in eik. Afhankelijk van de gewenste stijl, wisselende verhoudingen
van nieuwe en oude eik zijn geselecteerd voor rijping. Na 8 tot 30 maanden rijping in eik worden de wijnen gebotteld zonder filtering*. Al de
druiven zijn afkomstig van Monte Bernardi en enkel inheemse gisten en bacteriën worden gebruikt. De toevoeging van normale sulfieten wordt
tot een minimum gehouden dat verenigbaar is met de zorg voor de levensduur, de natuurlijke wijnkleur en smaak. Tot slot, het resultaat van
deze toegewijde arbeid is zuivere wijnen met de essentie van Panzano.
* Als gevolg hiervan kan een natuurlijk fijn deposit zich vormen in de fles

ONZE BELOFTE
Onze landgoedwijnen worden alleen gemaakt van onze druiven; afkomstig van de wijngaarden die wij bewerken. Wij hebben veel genegenheid
voor Sangiovese, Chianti Classico en de uitzonderlijkheid van Panzano. Ledere beslissing die wij maken heeft tot doel het creëren van wijn
die onze gronden weerspiegelt.
Wij bewerken onze wijngaarden biodynamically (in overeenstemming met de beginselen van Rudolf Steiner). Dit zorgt voor de grootste
expressie van terroir, ultieme kwaliteit, en harmonie tussen onze wijngaarden en het milieu.
Wij wonen en werken voor onze consumenten met heerlijke wijnen van hoge kwaliteit. Onze methoden respecteren zowel het milieu als de
mensen met wie we samenwerken. Geniet van de vruchten van ons werk!
Michael en Jennifer Schmelzer

LOFBETUIGINGEN voor Monte Bernardi
SLOW WINE GUIDE 2013, 2012, 2011
Bekroond van “Chiocciola” (Snail of Approval) = onder de beste
producenten in zijn categorie
OZ CLARKE
Bekroond met 2 van 3 sterren: uitstekend producent in zijn categorie,
speciaal de moeite waard om uit te kiezen

ONZE LOCATIE

MONTE BERNARDI
Via Chiantigiana, Km 33.V-VI
50020 Panzano in Chianti (FI)
Tel: +39 055 852 400/305
Fax: +39 055 852 355
mb@montebernardi.com
www.montebernardi.com
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FALSTAFF, “PANZANO IN CHIANTI- Een Klein Dorp Met Grote Wijnen”

