
In 2018 werd Okhuysen de exclusieve importeur 
van een van de meest bijzondere domeinen van 
Italië: Tenuta San Guido. Met name de bejubelde 
wijn Sassicaia laat in de hele wereld wijnharten 
sneller kloppen. Met veel genoegen bieden wij u 
het exceptionele oogstjaar 2016 ‘en primeur’ aan! 
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In 2018 trapten wij af met Sassicaia uit het groot-
se jaar 2015, uitgeroepen tot ‘Wijn van het Jaar’ 
door het internationale wijntijdschrift Wine 
Spectator. Binnen enkele weken was de wijn 

 uitverkocht. Hetzelfde gold voor de Guidalberto 
2016, die we gelijktijdig aanboden. Een prachtig 
succes, maar het betekende wel dat we lange tijd 
zonder wijnen van deze fantastische nieuwe pro-
ducent zaten! We zijn dan ook zeer verheugd u de 
nieuwe oogstjaren aan te mogen bieden. En wat 
voor een jaren!

De wijn waar heel Italië trots op is
We herhalen het bijzondere verhaal van Sassicaia nog even in 
het kort: Wijnland Italië was in de jaren zestig van de vorige 
eeuw – enkele uitzonderingen daargelaten – verworden tot een 
producent van een enorme plas middelmatige wijn. De lokale 
bevolking deed zich te goed aan deze wijn, die als enig voordeel 
de lage prijs had. Op het gebied van kwaliteitswijnen had Italië 
een grote achterstand op een land als Frankrijk.
De komst van Sassicaia bracht hier verandering in. Want opeens 
stond daar aan het begin van de jaren zeventig een wijn die 
het moeiteloos op kon nemen tegen de allergrootste wijnen uit 
 Bordeaux. De internationale pers dook boven op deze nieuw
komer en raakte er niet over uitgesproken. Italië was apetrots op 
zijn Sassicaia en raakte in de ban van deze majestueuze wijn. Het 
succes gaf het wijnland Italië zelfvertrouwen en inspireerde vele 
producenten om ook voor kwaliteit te gaan.

Een lange weg
Het mooie verhaal van Sassicaia werd echter niet vanaf het begin 
gehoord en begrepen. Sterker nog, de wijn werd oorspronkelijk 
weggehoond door het establishment, om daarna jarenlang niet 
aan het publiek getoond te worden. 
In de twintiger jaren van de vorige eeuw raakte Markies Mario 
Incisa della Rocchetta als student in de ban van de grote wijnen 
uit Bordeaux. Nadat Mario Incisa trouwde met Clarice della 
Gherardesca, vestigden zij zich in Toscane op een landgoed nabij 
de Tyrreense kust in Bolgheri, Tenuta San Guido geheten. Mario 
Incisa begon te experimenteren met de aanplant van druiven. Hij 
kwam erachter dat met name de cabernetsauvignon het uitste
kend deed op de hoger gelegen kiezelrijke gronden, die hem 
deden denken aan de bodem in de Graves bij Bordeaux. 

2016 en 2017 zijn beide voortreffelijke, 
maar kleine oogstjaren! Stel bij interesse 
uw bezit van de wijnen van Tenuta San 
Guido veilig door tijdig op deze voorver-
koop te reageren.

2016: het jaar wordt in Bolgheri hoger, completer 
ingeschat dan het grote jaar 2015. Vrijwel alles 
verliep perfect: Een koude en natte winter legde 
goede waterreserves in de bodems aan, een korte 
warmteperiode in april zorgde voor een snelle en 
homogene bloei. De zomer was zonnig, maar niet 
overdreven warm en buien in augustus zorgden 
ervoor dat de wijnstokken hun energie voor een 
goede rijping behielden. Tegelijkertijd waren de 
nachten koel wat een perfecte opbouw van aro-
mastoffen garandeerde, zonder dat de suikers 
(alcohol) te hoog opliepen. Ook de oogst verliep 
onder ideale omstandigheden, waarbij alle perce-
len geduldig bij perfecte rijpheid konden worden 
geplukt.

2017: dit was een moeilijker jaar dat een hele 
goede afloop kende. De winter was heel koud 
en droog, waardoor de waterreserves nauwelijks 
werden aangevuld. Ook het voorjaar en de daar-
opvolgende zomermaanden waren droog en bo-
vendien erg warm. Het aan zee gelegen Bolgheri 
profiteerde van zeewinden overdag en wind 
vanuit het land tijdens de nachten. Dit bracht de 
wijngaarden verkoeling en voorkwam hittestress. 
De oogst leek heel vroeg te vallen, maar half au-
gustus kwam er koeler weer, met ook de gewens-
te regenbuien. De vroegrijpe merlot werd al in 
augustus geplukt, maar de cabernet kon dankzij 
de regen en het koelere weer rustig uitrijpen, wat 
de aromatische complexiteit ten goede kwam. Dit 
terwijl de zuurgraad prachtig behouden bleef in de 
druiven. De langdurige droogte zorgde wel voor 
een kleine oogst, 20% lager dan normaal.

2016 de overtreffende trap 

Het domein 
De Tenuta bestaat inmiddels uit 90 hectare wijngaard, 
onderverdeeld in vele verschillende percelen, ieder met 
hun eigen bodemstructuur, hoogte (tussen de 80 en 
300 meter boven zeeniveau) en ligging ten opzichte van 
de zon. Een nieuwe vinificatiekelder werd ingericht met 
kleine roestvrijstalen tanks om ieder perceel apart te 
kunnen vinifiëren, wat de complexiteit in de wijnen ten 
goede komt. Er kwam ook een aparte rijpingskelder voor 
de Franse eikenhouten vaten. 

Naast Sassicaia maken ze op Tenuta San Guido 
vandaag de dag nog twee prachtige andere wijnen: 
Guidalberto en Le Difese. Onterecht worden deze wijnen 
wel eens de tweede en derde wijn van het domein 
genoemd. In werkelijkheid komen ze van hun eigen 
geselecteerde percelen, kennen ze een afwijkende 
druivensamenstelling en bezitten ze een geheel eigen 
karakter.

Een wijn gemaakt van cabernet en niet van de lokale sangiove
sedruif was in de veertiger jaren echter iets compleet nieuws en 
de kritieken waren niet mals. De wijn werd te licht bevonden en 
niet aantrekkelijk. Dat de meer complexe cabernet een langere 
flesrijping nodig had, zag men toen nog niet in. Na meerdere te
leurstellingen werden de wijnen tussen 1948 en 1967 alleen nog 
binnen de familie gedronken. De markies ontdekte gaandeweg 
echter dat de wijnen met wat flesrijping steeds beter werden. 
Op aandringen van familie en vrienden presenteerde Incisa het 
oogstjaar 1968 in 1972 officieel in de handel. Het werd direct een 
doorslaand succes. Bolgheri had in deze tijd geen officiële her
komst, waardoor Sassicaia werd verkocht als tafelwijn. De eerste 
Super Tuscan was een feit.

Bolgheri Sassicaia DOC
In 1994 verwierf Bolgheri een officiële DOCstatus, waarbinnen 
de druiven cabernetsauvignon, cabernet franc en merlot werden 
opgenomen. In 2013 kreeg Tenuta San Guido als eerbetoon zijn 
eigen DOC – als enige in Italië – Bolgheri Sassicaia DOC.
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Xavier Kat in vatenkelder Sassicaia



Voorverkoop Tenuta San Guido | Actie loopt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 1 april 2019.
Wijnkoperij Okhuysen | Küppersweg 19-21-23 | 2031 EA Haarlem | 023 531 22 40 | vineus@okhuysen.nl | okhuysen.nl 

Bekijk de voorwaarden op het bestelformulier en okhuysen.nl.

Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur van deze voorverkoop vooraf. Deze factuur is tevens de officiële bevestiging van uw aankoop. 
Zodra uw betaling door ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief. Uitgestelde levering: deze voorverkoopwijnen zijn per eind juli 2019 leverbaar.

2017 Le Difese, Toscana
Het eerste oogstjaar van Le Difese is 2002. 
De wijn is een assemblage van de voor 
San Guido belangrijke cabernetsauvignon 
(70%) en de voor Toscane typische san
giovese (30%). De assemblage met deze 
lokale druif maakt de wijn net wat vrien
delijker en toegankelijker, waardoor hij 
op jongere leeftijd al heerlijk kan worden 
gedronken. Dit is precies wat het team van 
San Guido voor ogen had bij de creatie van 
deze wijn. De wijngaarden waar de druiven 
voor Le Difese vandaan komen, hebben 
een ondergrond van kalksteen. Ze zijn rijk 
aan klei en kiezels en liggen op een hoogte 
van tussen 100 en 300 meter. De druiven 
vergisten na de oogst op roestvrijstalen 
vaten, waarna de verkregen wijn twaalf 
maanden op Franse en deels Amerikaanse 
eikenhouten vaten wordt opgevoed.
Proefnotitie: Een wijn die geurt naar 
donker fruit als bessen, bramen en zwarte 
kersen, aangenaam kruidig en met wat 
specerijen van het hout. De smaak is vol 
en sappig, biedt een mooi geconcen-
treerd zwart fruit, aangename zuren, frisse 
tanninen en een licht kruidige afdronk. 
Op dronk: tussen nu 2023
Nu per fles: € 18,25 (21,75)

2017 Guidalberto, Toscana 
Het was de zoon van Mario Incisa, Nicolò 
– die alweer meer dan veertig jaar het be
drijf leidt – die met het idee kwam om op 
het domein ook merlot aan te planten. 
Sommige laatrijpende percelen waren net 
wat minder geschikt voor cabernet en de 
aanplant van merlot leek hier een logische 
keuze. Een bijkomend voordeel was dat 
merlot wat minder strenge tanninen heeft 
dan cabernet, waardoor de wijn zich wat 
sneller ontwikkelt en dus sneller gedronken 
kan worden. Het experiment van Nicolò 
pakte zeer goed uit. De merlot werd echter 
niet gebruikt voor de Sassicaia, maar voor 
een nieuwe creatie, Guidalberto genaamd. 
De cabernetsauvignon (60%) en de mer
lot (40%) worden bij optimale rijpheid per 
perceel geoogst en apart gevinifieerd. De 
rijping gebeurt grotendeels op Frans maar 
ook wat Amerikaans eikenhout, voor extra 
complexiteit.
Proefnotitie: Een indrukwekkende wijn, 
met een parfum geurend naar rijp don-
ker fruit, verse kruiden, mokka, vanille en 
iets van brioche. De smaak is prachtig 
geconcentreerd, biedt frisse, iets zoe-
tige fruittonen en zijdezachte tanninen, is 
mooi complex en prachtig in balans. Een 
grote wijn!
Op dronk: tussen 2020 en 2030
Nu per fles € 32,50 (37,50)

2016 Sassicaia,  
Bolgheri Sassicaia DOC 
We boffen wederom, want na het ex
ceptionele jaar 2015 is ook 2016 spec
taculair in Bolgheri. Wat een power! Wat 
een verfijning! De druivensamenstelling 
bestaat uit een selectie afkomstig van de 
beste en oudste percelen van het domein, 
85% cabernetsauvignon en 15% cabernet 
franc. Na een individuele vinificatie, met 
een alcoholische en melkzure gisting op 
roestvrijstalen vaten, wordt de wijn geas
sembleerd en gedurende 24 maanden 
opgevoed op Franse eikenhouten vaten. 
Daarna volgt een half jaar flesrijping. 
Proefnotitie: De neus biedt direct een 
enorme complexiteit; iedere keer dat je 
je neus in het glas steekt, ontdek je iets 
anders: zwarte bessen, laurier, teer, zwarte 
peper, bramen, leer, specerijen, koffie, 
cacao, mint en rozemarijn. De smaak is 
prachtig geconcentreerd, maar biedt 
naast pure spierkracht ook veel souplesse, 
tanninen van een indrukwekkende kwali-
teit, prachtig rijp en zacht en tegelijkertijd 
fris, voorbeeldig geïntegreerde zuren 
en een eindeloos lange afdronk. Excep-
tionele wijn, die zich de komende jaren 
volop zal ontwikkelen, maar ook jong al 
veel te bieden heeft!
Op dronk: tussen 2022 en 2040+
Nu per fles: € 152,00 (175,00)
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