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Een begrijpelijk misverstand 
In feite wekt het geen verbazing dat de druif montepulcia-

no en de streek Montepulciano zo vaak door elkaar ge-

haald worden. Ze komen beide voor in hetzelfde land, in 

ruwweg dezelfde streek, namelijk het centrale deel van de 

laars. De Vino Nobile di Montepulciano wordt gemaakt 

van sangiovese, en die druif komt vaak samen voor in 

blends met de montepulcianodruif, zoals in de streken 

Alezio, Brindisi, Castel del Monte en Rosso Piceno om er 

maar een paar te noemen. Ook luiden drie synoniemen 

van de montepulcianodruif sangiovese cardisco, sangi-

ovese cordisco en sangiovetto. Bovendien zijn beide drui-

ven de meest verspreide en vaakst voorkomende rode 

druiven van het land en houden ze beide van veel zon. Zo 

veel zon, dat het noorden van het warme Italië hen al te 

koel is. Daar aangeplant zouden ze beide een groenige 

wijn opleveren. 

Maar de verschillen zijn ook niet min. Ten eerste: de druif 

montepulciano komt voor in 20 van de 95 wijnproduce-

rende provincies van Italië. De streek Montepulciano 

blijft uiteraard beperkt tot een klein gebiedje in het Chi-

antigebied. Ten tweede: waar de sangiovese, de hoofd-

moot van de Vino Nobile-blend, een typisch ―Italiaanse‖ 

wijn levert met matige kleurdensiteit en veel zuren, is dat 

bij de montepulcianodruif omgekeerd: vaak een erg die-

pe, intense kleur, maar een middelmatige zuurgraad. De 

druif levert dan ook eerder soepele, vlotte drinkwijnen, 

terwijl een goede Vino Nobile een echte bewaarwijn is. En 

voor de liefhebber is er nog een belangrijk verschil, met 

name in de portemonnee. Goede Vino Nobile is altijd re-

latief duur, terwijl een smakelijke montepulciano voor 

heel wat minder geld over de toonbank kan. Maar laten 

we de streek en de druif even van naderbij bekijken. 

Montepulciano, de streek 
―De Vino Nobile di Montepulcianio, waarvan de kwali-

teit zich nog steeds niet kan meten met Chianti en Mon-

talcino, behoort te worden aangelengd met twintig pro-

cent canaiolo, en 

soms gebeurt dit 

waarschijnlijk 

zelfs”, aldus Oz 

Clarke en ―Druiven 

en wijnen‖.  

De DOCG-wijn is 

genoemd naar een 

heuvelstadje ten 

zuidoosten van de stad Siena. We bevinden ons dus mid-

den in het gebied van Chianti. Zoals overigens ook in de 

DOCG Montalcino worden de lokale klonen van de sangi-

ovese grosso hier  prugnolo gentile genoemd. De bodem 

is kalkhoudende klei en de heuvelruggen zijn warm.  

Naast de boven genoemde druiven kweekt men hier ook 

cabernet sauvignon en enkele witte druiven voor het ma-

ken van dessertwijn. De ondergrond en de hitte geven 

over het algemeen wijnen met veel alcohol en hoekige 

tannine. Slechts topproducenten zoals Poliziano maken 

jaar in, jaar uit goede, soepele en verfijnde wijnen die 

toch op en top Toscaans zijn. 

Montepulciano, druif en streek: een verwarring de wereld uit 
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2011 
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 20: Nationale proeven 
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 5: Feest van de Vlaamse Wijngilde 

 28: Italië/Marche (extra degustatie) 
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2011 
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 13: De Prijzenpot  
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Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

De nationale degustatie met Chianti Classico was een groot succes (meer daarover in Ken Wijn-magazine). In 

de finale van de Commanderijcup hebben Wim, Bart, Jan, François en Peter zich geweerd, dachten we zelfs 

even gewonnen te hebben… maar niet getreurd, er is ook goed nieuws: op 28 februari is er te Lier een extra 

degustatie met de Italiaanse Marche als thema. Gratis voor leden! En we blijven in Italië, want op 8 novem-

ber helpen we een klassiek misverstand de wereld uit. Montepulciano, druif en streek. Maar we blikken ook 

even terug op onze eerste proeverij ―Krasse knar of kelderlijk‖ met beknopte proefnotities. Geniet ervan. 

Namens het bestuur: Sigrid (voorzitter), Karl (ondervoorzitter),  

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Prugnolo-druiven  
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Montepulciano, de druif 
De warmteminnende montepulcianodruif komt overal in 

midden-Italië voor, maar vreemd genoeg in het zuiden 

enkel in Puglia. De drie overige zuidelijkste provincies 

Campania, Basilicata en 

Calabrië kennen geen 

noemenswaardige mon-

tepulciano-aanplant. 

De druif is vermoedelijk 

ontstaan uit sangiovese, 

hoewel ze een heel eigen 

karakter heeft. Ze valt te 

herkennen aan haar 

naar Italiaanse normen 

lage zuurgraad, stevige 

alcoholconcentraties en 

eerder rijpe en volle, 

pruimachtige smaken. 

De tannine is over het 

algemeen rijp, rond, en 

stevig. Ook de kleur is 

navenant: de wijnen zijn erg dens en ondoorschijnend. 

Kwaliteit versus rendement 

Wanneer de druivenstok niet in bedwang wordt gehou-

den, is het resultaat een hoge opbrengst met een kwaliteit 

die ondanks de hoge rendementen redelijk is.  

Op zich heeft de druif een lage verhouding schil—sap, wat 

dus eerder lage concentraties doet vermoeden, maar die 

schil bevat wel veel kleurstoffen. In combinatie met de 

lage rendementen die de kwaliteitsproducent zoekt, leidt 

dat tot wijnen met behoorlijke extractie en veel kleur. 

Montepulciano d’Abruzzo 

De meest gekende 

streek voor wijnen van 

de montepulcianodruif 

is ongetwijfeld Ab-

ruzzo, centraal Italië, 

aan de oostkust. In 

1968 kreeg het gebied 

de DOC-status. Sinds 

2003 heet de DOCG-

regio officieel 

―Montepulciano d’-

d’Abruzzo Colline 

Teramane‖, naar de 

stad in de Apennijnen 

waarrond de wijngaar-

den liggen. Het is een 

erg bergachtig gebied 

met een bodem van kalkhoudende klei. De wijnen rijpen 

verplicht vijf maanden op fles. Vermeldt het etiket 

―Vecchio‖, dan gaan ze ook nog eens twee jaar op vat 

vooraleer gebotteld te worden. De wijnen worden be-

schreven als geconcentreerd, kruidig, aromatisch, tanni-

nerijk. Goede exemplaren kunnen verrassend lang oude-

ren en kunnen zelfs na tien jaar flesrust nog steeds heel 

jeugdig overkomen. Het ontdekken waard! 

 € 25,46 Mâcon Clesse Quintaine – Domaine du 

Bongran 1995. Diepgouden kleur. Honing, 

abrikoos, gele rozijnen. Zoet, ondersteunende 

zuren. Ferme afdronk. 

 € 20,00 Hermitage Bernard Chave 1997. Intense 

kleur, bruine rand. Gerookt, violetjes, peper, zwart fruit, 

kruidnagel. Warm mondgevoel (alcohol). 

 € 23,50 Cote Rotie Guigal 1974 Cote Brune et 

Blonde. Bruine tint. Tertiair (theezakje, rubber). 

Frisse aanzet, valt wat weg. Secundair zoethout. 

 € 22,00 Chateauneuf du pape 1998 Cabrières. Zeer 

intense kleur. Luikse siroop. Kaneel, koffie. Bijna zoet in 

de mond. Eerder korte afdronk.  

 € 20,00 Hermitage Laurent Charles Brotte 

1992. Intense kleur, bruine rand. Rook, kersen, 

animaal en kruidig. Hoekig, alcoholisch, elegant.  

 € 13,56 Chateauneuf de pape 1959 de Pelou. Dense 

kern, donkerbruin. Madera, rancio. Na een kwartier: 

zoet fruit, kruiden. Zeer verrassend. 

 

Wijngaarden beplant met montepulciano in Abruzzo 
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Oogst van montepulcianodruiven 
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