
Castello di Monsanto 

Castello di Monsanto er en av de klassiske og mest kjente eiendommene i hele 
Chiantiområdet. Dets moderne historie begynner i 1962, når Fabrizio Bianchi lager sin første 
Il Poggio. Fabrizios far hadde kjøpt Castello di Monsanto noen år tidligere og gitt det stedet i 
bryllupsgave til sin sønn Fabrizio. 

Å være forut for sin tid og ikke være redd for å eksperimentere har alltid vært Fabrizio 
Bianchis ledestjerne. Enkeltmarken Il Poggio ble møysommelig ryddet i 1962 for å bli til 
Chianti Classicos første cru. Seks år senere endret Fabrizio blandingen sin i Chianti Classico, 
tok vekk begge de hvite druene, hvit Trebbiano og Malvasia, og beholdt kun Sangiovese, 
Canaiolo og Colorino. Han var også den første som lagde en enkeltmarksvin av 100 % 
Sangiovese, Fabrizio Bianchi Sangiovese. 

Castello di Monsanto ledes i dag av Fabrizios datter Laura Bianchi. Eiendommen består av 
206 hektar med land, hvorpå halvparten er skog og 15 hektar beplantet med oliventrær. 
Vinmarkene ligger på en høyde mellom 250 og 310 meter og dekker et område på 72 hektar. 
Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Trebbiano og 
Malvasia er beplantet. Druene er helt og holdent håndplukket. 

Monsanto holder tilbake 10% av hver årgang av Chianti Classico Riserva “Il Poggio”, hvilket 
vil si at de har en rekke eldre årganger helt tilbake til midten av 60 tallet for kommersielt 
salg. 

    

 

 



Vin navn Chianti «Monrosso» 2011 

Produsent Castello di Monsanto 

Område Toscana 

Alkohol 13% 

Druetype 90% Sangiovese, 10% Merlot 

Restsukker 2 gr/l 

Pris ex. Mva 132,- 

Vinbeskrivelse Flotte aromaer av kirsebær, bringebær, nøtter, mandler og florale toner. 
Saftig og leskende frukt med balansert syre og lette tanniner. En 
mandelaktig bitterhet i ettersmaken. 

Matfølge Okse, Lam, Kalv, Pasta, Pizza, 

 

Vin navn Chianti Classico 2011 

Produsent Castello di Monsanto 

Område Toscana 

Alkohol 13% 

Druetype 90% Sangiovese, 10% Canaiolo og Colarino 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 164,- 

Vinbeskrivelse Denne vinen er en av de mest klassiske Chianti Classicoene som finnes, 
utrolig lagringsdyktig. Dufter av lær, røde bær, kirsebær, plommer, 
mandler og tre. Fyldig og saftig frukt med markerte tanniner og frisk syre. 
Lang, mineralsk ettersmak med god struktur! 

Matfølge Okse, Lam, Kalv, Vilt, Sopp 

 

Vin navn Chianti Classico Riserva 2009 

Produsent Castello di Monsanto 

Område Toscana 

Alkohol 14% 

Druetype Sangiovese, Colarino og Canaiolo 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 217,-   / 423,- for magnum 

Vinbeskrivelse Flott mørk og kjølig frukt. Moreller, Plommer, jord, lær, tobakk og te. 
Markante tanniner med god, fyldig frukt. Flott syre og en lang mineralsk 
ettersmak. 

Matfølge Lam, Storvilt, Okse 

 


