
Sassicaia 2017
De wijn waar heel Italië trots op is

Okhuysen is de exclusieve importeur van Sassicaia in Nederland

“Deze wijn kan het 
moeiteloos opnemen 
tegen de allergrootste 

wijnen uit de Bordeaux”
– Xavier Kat

VOORVERKOOP



Guidalberto 
en Le Difese 

bezitten hun eigen 
unieke karakter. 

Ze tonen het grote 
potentieel van 

San Guido. 

nog binnen de familie gedronken. De markies 
ontdekte gaandeweg echter dat de wijnen met 
wat flesrijping steeds beter werden. Op aan-
dringen 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 
herkomst, waardoor Sassicaia werd verkocht 
als tafelwijn. De eerste Super Tuscan was een 
feit. In 1994 verwierf Bolgheri een officiële 
DOC-status, waarbinnen de druiven ca-
bernet-sauvignon, cabernet franc en merlot 
werden opgenomen. In 2013 kreeg Tenuta San
Guido als eerbetoon zijn eigen DOC – als 
enige in Italië – Bolgheri Sassicaia DOC.

Veel meer dan Sassicaia alleen
De Tenuta bestaat inmiddels uit 90 hectare 

In 2016 overleed de gevierde en beroemde oenoloog 
Giacomo Tachis. Hij stond aan de wieg van de zoge-
naamde Super Tuscans – zoals Sassicaia en Tignanello – 
en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de we-
dergeboorte van Toscaanse wijnen in de twintigste eeuw. 
Volgens Tachis blinkt een grote wijn uit in eenvoud en 
authenticiteit. Hij liet vooral de terroir zijn werk doen zonder 
al te veel (technische) ingrepen. De weg die Tachis, haar 

grootvader Mario Incisa della Rocchetta en vader inzette, 
zet Priscilla Incisa della Rocchetta vandaag de dag voort 
in Bolgheri. Enig verschil: waar haar vader en grootvader 
commercie ietwat schuwden, reist Priscilla de hele wereld 
over om het succesverhaal van San Guido te delen. Ze 
vindt het belangrijk om ook een nieuwe generatie liefheb-
bers kennis te laten maken met de uitzonderlijke wijnen 
van de tenuta.

Dame met een missie

Sassicaia in het kort
Wijnland Italië was in de jaren zestig van de 
vorige eeuw – enkele uitzonderingen daargela-
ten – verworden tot een producent van een 
enorme plas middelmatige wijn. De lokale be-
volking deed zich te goed aan deze wijn, die als
enig voordeel de lage prijs had. Wat betreft 
kwaliteitswijnen had Italië een grote achterstand 
op een land als Frankrijk. De komst van
Sassicaia bracht hier verandering in. Want op-

eens stond daar aan het begin van de jaren ze-
ventig een wijn die het moeiteloos op kon ne-
men tegen de allergrootste wijnen uit Bordeaux.

De internationale pers dook boven op deze 
nieuwkomer en raakte er niet over uitgesproken.
Italië was apetrots op zíjn Sassicaia en raakte in 
de ban van deze majestueuze wijn. Het suc-
ces gaf het wijnland Italië zelfvertrouwen en 
inspireerde vele producenten om ook voor kwa-

liteit te gaan. De onophoudelijke ophemeling 
van Tenuta San Guido door de internationale 
pers, maakt de wijnen ongekend gewild en 
schaars tegelijk. Vorig jaar waren we dan ook 
drie dagen na de opening van deze voorver-
koop al door de voorraad heen.

Van onbegrepen naar meest gewilde wijn
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 cabernet-sauvignon het uitste-
kend deed op de hoger gelegen kiezelrijke 
gronden, die hem deden denken aan de bodem 
in de Graves bij Bordeaux.

Bolgheri Sassicaia DOC
Een wijn gemaakt van cabernet en niet van de 
lokale sangiovesedruif was in die tijd 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 teleurstellingen 
werden de wijnen tussen 1948 en 1967 alleen 

Bolgheri is een 
uniek stukje 

Toscane aan de 
Middellandse 
Zee. Door de 

bijzondere, stenige 
bodem en het 

microklimaat dat 
zonnig, droog, en 
een aanwezige 

wind die verkoeling 
brengt.

De kwaliteit 
van de wijnen 
begint in de 

zeer verzorgde 
wijngaarden. 
Dezelfde zorg 

krijgen de wijnen 
in de kelder, met 

onder andere 
een gedegen 

opvoeding op het 
allerbeste, veelal 

Franse eiken.

Priscilla Incisa 
della Rocchetta 

was in 2019 even 
in Nederland voor 

een bijzondere 
verticale proeverij 
van Sassicaia en 

Guidalberto. 

Op San Guido 
worden 

drie juweeltjes 
gemaakt

Tenuta San Guido:
Hét huis achter de 
Super Tuscan
Sinds drie jaar mogen wij ons trots de exclusieve importeur voor de
Nederlandse markt noemen van dit wereldberoemde domein. 
Waar Sassicaia dé eyecatcher in restaurants en wijnkelders is, zijn 
de andere wijnen ook niet te missen kelderschatten!

INSCHRIJVING

wijngaard, onderverdeeld in vele verschillende 
percelen, ieder met hun eigen bodemstruc-
tuur, 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. 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. Wat wel overeenkomt 
is de hoge kwaliteit!

“Thanks to the significant 
know-how and foresight 
of its creators, the 2017 

Sassicaia achieves 
all of its basic promises 

with success’’
Robert Parker (94 punten)
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Het eerste oogstjaar van Le Difese 
was 2002. De wijn is een assemblage 
van de voor San Guido belangrijke 
cabernet-sauvignon (70%) en de 
voor Toscane typische sangiovese 
(30%). De assemblage met deze 
lokale druif maakt de wijn net wat 
vriendelijker en toegankelijker, waar-
door 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 eiken-
houten vaten wordt opgevoed.

Op dronk: tussen nu en 2025
Nu per fles: €18,50 €24,95

Het prachtige jaar 2018 bracht zowel 
rijpheid als frisheid en leverde een gewel-
dige Le Difese op. Geuren van zwarte 
kersen, verse kruiden, veldbloemen en 
wat cacao. De smaak is geconcentreerd  
en sappig, biedt aantrekkelijk zwart 
fruit, aangename zuren, ronde tanninen 
en een licht kruidige afdronk.

2018 Le Difese, 
Toscana

Het was de zoon van Mario Incisa,
Nicolò – die meer dan veertig jaar het 
bedrijf leidde – die met het idee
kwam om op het domein ook merlot
aan te planten. Sommige laat rijpen-
de percelen waren net wat minder 
geschikt voor cabernet en de aan-
plant van merlot leek hier een logi-
sche keuze. Een bijkomend voordeel 
was dat merlot wat minder strenge 
tanninen heeft dan cabernet, waar-
door de wijn zich wat sneller ontwik-
kelt en dus sneller gedronken kan 
worden. Het experiment van Nicolò 
pakte zeer goed uit. De merlot werd 
echter niet gebruikt voor de Sassi-
caia, maar voor een nieuwe creatie, 
Guidalberto genaamd. De caber-
net-sauvignon (60%) en de merlot 
(40%) worden bij optimale rijpheid 
per perceel geoogst en apart gevini-
fieerd. De rijping gebeurt grotendeels 
op Frans maar ook wat Amerikaans 
eikenhout, voor extra complexiteit.

Op dronk: tussen 2022 en 2035
Nu per fles: €32,50 €38,50

Deze 2018 is ronduit indrukwekkend. 
Misschien wel de mooiste Guidalberto 
ooit! Naast het verleidelijke donkere fruit 
op de neus, vol kersen, kruiden, mokka 
en specerijen, bezit de wijn schitterend 
gepolijste tanninen, een slank en levendig 
fruit, met veel diepgang en complexiteit 
en een grote lengte. Geweldig!

2018 Guidalberto,
Toscana

2017 onderscheidt zich van de vorige 
twee oogstjaren door zijn verfijning. 
Waar 2015 en 2016 uitblonken in 
power, moet dit oogstjaar het hebben 
van haar elegantie en gelaagdheid. 
Om in dit uitdagende jaar toch tot de 
vereiste kwaliteit te komen, was de 
selectie extreem streng. De opbrengst 
van 2017 Sassicaia is dan ook met 
ruim 20% gedaald. Ook in het vini-
ficatieproces werd zeer zorgvuldig 
gewerkt. Het resultaat van de extra 
inspanningen is subliem: qua karak-
ter onmiskenbaar Sassicaia en van 
een zeer hoge kwaliteit. Prachtig 
aromatisch en complex. De druiven-
samenstelling bestaat uit een selectie 
afkomstig van de beste en oudste 
percelen van het domein, 83% ca-
bernet-sauvignon en 17% cabernet 
franc. Na de vinificatie wordt de wijn 
gedurende 24 maanden opgevoed op 
Franse eikenhouten vaten.

Op dronk: tussen 2024 en 2040 
Prijs op aanvraag

De neus biedt een enorme complexiteit en 
diversiteit; zwarte bessen, laurier, peper, 
bramen, leer, specerijen, cacao, mint en 
rozemarijn. De smaak is geconcentreerd 
en biedt veel souplesse, tanninen van een 
indrukwekkende kwaliteit, rijp, zacht 
en tegelijkertijd fris, perfect geïntegreerde 
zuren en een lange afdronk. Ondanks de 
uitdagingen van het jaar bezit Sassicaia 
ook in 2017 de kenmerkelijke zuiver-
heid, elegantie en precisie.

2017 Sassicaia, 
Bolgheri Sassicaia DOC
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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 vanaf deze zomer leverbaar.

Op 
aanvraag


