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Het domein van Maria Pia en Silvio Anichini en haar vader Giovanni Passaponti ligt op weg 
van Florence naar Siena, in Barberino Val d’Elsa en Certaldo. Het wijnmaken zit al 150 jaar 
in de familie. Sinds 1979 werkt Giovanni Passaponti biologisch, met certificering vanaf eind 
jaren 80. De wijngaarden van La Fraschetta nemen ze in 2009 over. In totaal bestaat het 
domein uit 28 hectare waarvan 13 hectare wijngaarden. Op 8 hectare staan 200 olijfbomen, 
hiervan maken ze olijfolie. 
 
De familie leeft voor en in de wijngaarden. Biologisch is hier logisch, en manier van leven die 
ze dagelijks toepassen. Die 'gewoonte' draagt bij aan de puurheid van het fruit in hun wijnen. 
Ze zijn trots op het resultaat dat in de fles zit. Ons spreekt de kwaliteit zeer aan en de wijnen 
hebben ook nog eens een uitstekende verhouding prijs/kwaliteit.  
 
 

 
Een blend van sangiovese, canaiolo, en malvasia del chianti 
 
Vinificatie en opvoeding:  
Schilweking gedurende gemiddeld 15 dagen in roestvrijstalen tanks bij een gecontroleerde 
temperatuur van ongeveer 25 ° C. Gebruik van druifeigen gisten. 
 
Dagelijks wordt de gistende wijn overgepompt over de drijvend hoed aan de bovenkant van 
de tank (remontage). Doel is bevorderen van de gist groei en vrijmaken van tannines en kleur. 
Dit wordt gecombineerd met delestage. Om nog meer kleur en fruit uit de druiven te halen en 
de harde tannines te verzachten, wordt de wijn van onder uit de tank overgepompt naar een 
tweede tank. De hoed zakt daarmee naar de bodem. Daarna wordt de gistende wijn uit tank 2 
weer over de hoed gesproeid waardoor een sterke beluchting in de wijn ontstaat. 
 
Tot slot 6 maanden opvoeding op cementen tanks. 
 
Proefnotitie 
Een vrolijke fruitvolle sappige wijn. In het aroma rood fruit, bloemig zoals viooltjes. Mooie 
balans in de mond tussen rijp fruit, zuurgraad en tannines. Vraagt om een wat te eten en dat 
kan bijna alles zijn. 
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