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1. Inleiding	  
 
Franciacorta is de meest prestigieuze schuimwijn van Italië. Hij wordt gemaakt 
volgens de ‘méthode traditionelle’ (In Italië de Metodo Classico). Het feit dat deze 
nog niet zo breed bekend is als Champagne heeft veel te maken met zijn 
relatieve jonge geschiedenis. 
 
Italianen hebben het in het recente verleden zelf Franciacorta verkeerdelijk de 
‘Italiaanse champagne’ genoemd. Het is fout deze vergelijking te maken. We 
spreken hier namelijk over een ander terroir. Gelukkig dat tegenwoordig de 
wijnproducenten zelfverzekerd de term ‘Méthode Franciacorta’ gebruiken. 
Uitgaan van je eigen sterkte heet zoiets. 
	  
De laatste jaren wint Franciacorta gestaag aan prestige, dit ten koste van het 
meer populaire Prosecco (Geproduceerd volgens de methode Charmat, ook wel 
‘Metodo Italiano’ genoemd). Het prijsverschil maakt echter dat Franciacorta niet 
dadelijk Prosecco op grote schaal zal vervangen. Het grote kwaliteitsverschil 
rechtvaardigt deze meerpijs wél. 
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2. Terroir	  
 

 
 
Franciacorta-wijn leent zijn naam aan de relatieve kleine streek van 18.000 
hectare met dezelfde naam  (Net zoals Champagne) in het centrum van 
Lombardije, en begint onder aan het mooie Iseo meer. Het omvat daarin ‘slechts’ 
2.200 hectaren van DOCG-wijngaarden, gelegen in de gemeentes Adro, 
Capriolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Corte Franca, Erbusco, 
Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, 
Passirano, Provaglio d 'Iseo, Rodengo Saiano, Rovato en Brescia. 
Ter vergelijking : In de Champagne-streek zijn er 31.500 hectaren aan 
wijngaarden. 
 
Het ‘Terroir’ Franciacorta is het resultaat van een geologische samenloop van 
omstandigheden. Het ligt aan de monding van de rivier Oglio in Val Camonica 
(een uitloop van de gletsjers van de laatste ijstijd). Hierdoor verzamelde zich een 
dikke laag kalkbodem met mineralen en fossielen die een gevarieerde toplaag 
vormt in een groot gedeelte van de Franciacorta streek. Het vormde een 
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geologisch amphitheater, omringd door Bergen in het westen, noorden, oosten 
en zuiden. Het heeft op deze manier een eigen winderig micro-klimaat. 
 

 
 
Het klimaat ligt tussen het mediterraans en zeeklimaat. Het Iseo-meer (tevens het 
resultaat van de gesmolten gletsjers) zorgt in de zomer voor de nodige afkoeling 
(bescherming tegen de hitte) en in de winter zorgt hij voor zachtere temperaturen, 
alsook de kans op najaarsregens vermindert in de wijngaarden (gunstig voor de 
aan schimmelgevoelige Pinot Nero-druif) . Een zachter klimaat dus dan de 
Champagne streek, maar uitstekend voor de gebruikte druivensoorten 
Chardonnay (85%), Pinot Nero (10%) en Pinot Bianco (5%). 
 
Dat betekent dat de geoogste druiven rijper zijn met een hoger alcohol potentieel 
(tussen 11,5 en 12,5%) in vergelijking met deze uit de Champagne-streek. Dat 
maakt dat van nature Franciacorta een ronder karakter karakter heeft dan 
Champagne, doorgaans met minder zuren. 
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3. Geschiedenis van Franciacorta 
 
Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van van de naam Franciacorta. 
De meest waarschijnlijke hypothese is dat de naam van de regio ontstaan is door 
een samentrekking van de woorden ‘franchae’ en ‘curtes’. 'Franchae curtes' of 
'Corte franca', betekent 'zonder belasting'. Dit was een aanduiding voor steden en 
gemeenten die onder de bescherming vielen van Benedictijner monniken die 
vrijstelling hadden verkregen voor het betalen van belastingen. Documenten in 
het stadhuis van Brescia refereren reeds naar stille wijnen in deze prille 
geschiedenis, genaamd “Franzacurta”.	  
 	  
De geschiedenis van de Franciacorta zoals wij hem vandaag kennen, begint een 
stuk later. Eind jaren ’50 in de vorige eeuw experimenteerde Franco Zilliani in de 
wijnkelders van Guido Berlucchi met de ‘méthode champenoise’.  
 

 
 
Dit resulteerde in 1961 tot de eerste 3.000 flessen mousserende wijn ‘Pinot di 
Franciacorta’. Het onmiddellijke succes van deze “Spumante Pinot della 
Franciacorta” resulteerde reeds in 1967 in een DOC status (schuimwijn volgens ‘il 



Franciacorta, bollicine Italiani 

Opleiding	  Aspirant	  Sommelier	  2013/2014	  –	  Michel	  Thysen	  –	  Docent	  :	  Kris	  Van	  De	  Sompel	  

metodo classico’). Vele wijnmakers volgden Franco’s voorbeeld met het maken 
van mousserende wijnen. Vandaag is label ’61 nog steeds een bekend 
Franciacorta product van Berlucchi. 
 
(Een ander verhaal luidt ook dat het ontstaan van Franciacorta het gevolg was 
van een verkeerde aanplanting. Zo zou een geplande wijngaard van Nebbiolo-
druiven verkeerdelijk Chardonnay-druivenstokken zijn en besloot Marco hier 
creatief mee om te springen …) 
 
het succes van de Franciacorta werd verder uitgebouwd door andere belangrijke 
wijnmakers. Maurizio Zanella (Ca’ Del Bosco) heeft eveneens een groot aandeel 
hierin sinds hij eind jaren ’70 met zijn eerste Franciacorta uitpakte. Ondertussen 
is Ca’ Del Bosco samen met Bellavista en Guido Berlucchi één van de grote 
spelers die een majestueus domein beheren. De cuvée Annamaria Clementi 
geldt als één van de paradepaardjes van heel de Franciacorta-streek. 
 
Naast de grote namen die klinken als een klok (maar helaas ook de klepel in de 
portefeuille weten hangen) zijn er heel wat producenten van medium grootte die 
zeer mooie producten maken : Bersi Serlini, I Mosnel en Ferghettina hebben 
wondermooie Franciacorta, en brengen vaak een betere balans in prijs/kwaliteit. 
 
De laatste jaren zie je nog kleine producenten oppoppen die hun graantje van de 
export-faam van de Franciacorta willen meepikken. Ze proberen hun eigen 
verhaal te schrijven maar overtuigen niet altijd door hun kwaliteit. 
 
 

 
 
In 1990 werd de “Consorzio per la Tutela dei Vini Franciacorta” opgericht, om via 
een overkoepelende organisatie de naamsbekendheid en marketing 
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gemeenschappelijk te kunnen organiseren. Deze organisatie zorgde ook voor 
specifieke richtlijnen zoals het beperken van gist en een beperking op de Pinot 
Nero in het maken van Franciacorta. Vandaag is ze nog steeds actief en 
organiseert oa. het Franciacorta week-end in September. (méér info via 
http://www.franciacorta.net) 
 
In 1995 verkreeg Franciacorta haar eigen DOCG status. Franciacorta als 
kwaliteitslabel staat nu garant voor de herkomst, het productieproces en het 
eigenlijke product. Net zoals we dit kennen bij Cava en Champagne. 
Sinds 2003 is franciacorta trouwens de enige Italiaanse wijn die niet verplicht is 
DOCG op zijn label te vermelden. Een soortgelijke eer die Champagne geniet 
met zijn AOC-status. 

In 2008 heeft het Consortium nog strengere productie regels ingevoerd door de 
introductie van de ‘Riserva Vendemmiale’. 

(Deze vintage reserva geeft producenten de mogelijkheid om 20% meer druiven 
te vinifieren in goede jaren wanneer de oogst kwalitatief goed genoeg is en  
boven de 10.000 kg uitstijgt. De wijn wordt dan in tanks opgeslagen voor 12 
maanden om zo slechte oogstjaren te compenseren. Het Consortium beslist 
wanneer deze wijn mag worden vrijgegeven in moeilijke jaren. Het doel hiervan is 
om een constante hoogwaardige productie te waarborgen, zowel in kwantiteit als 
in kwaliteit.)  

Desondanks de voortdurende evolutie bij de Franciacorta-producenten is er hier 
nog geen sprake van massaproductie. Voor heel de Franciacorta-streek worden 
er in totaal zo’n 10 miljoen flessen gebotteld, wat peanuts is vergeleken met de 
Champagne streek (325 à 350 mio flessen) en de Cava-streek (200 mio flessen). 
Men dient van deze zwakte een sterkte te maken en Franciacorta kan hierdoor 
een duurzame toekomst uitbouwen gebaseerd op kwaliteit én exclusiviteit. Laten 
we hopen dat economische belangen geen vreemde keuzes in de hand zullen 
werken om de DOCG-zone (lees : productiviteit verhogen) aldus nog te doen 
uitbreiden, al is dit geografisch niet mogelijk. 
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4. Produktieproces 
 
De oogst van de druiven mag alleen handmatig gedaan worden volgens de 
DOCG richtlijnen. Deze worden zachtjes geperst om er de basiswijnen van te 
maken. 
 
Het verdere verloop van het produktie-proces die verbonden is aan de DOCG 
Franciacorta-richtlijnen, komt overeen met de ‘method champenoise’ uit de 
Champagne streek. Mits de productie in grote lijnen uniform is zullen de 
wijnproducenten daarom het verschil proberen te maken via de productie van de 
basiswijnen, de cuvées en de rijping. Naast de natuurlijke verschillen die de 
druiven bekomen door de verschillende oriëntaties naar de zon. 
 
Na het maken van de basiswijn wordt al dan niet verschillende basiswijnen 
gemengd tot de gewenste cuvée, om vervolgens de ‘Liqueur de Tirage’ (het 
toevoegen van suiker en gist om de tweede fermentatie te starten die zorgt voor 
de bubbels in de Franciacorta) toe te voegen. Het rijpingsproces wordt 
gecombineerd met de ‘remuage’; Dit kan zowel met de hand ‘sur lattes’ of 
machinaal (zie foto). Als de fles helemaal verticaal staat en de gist-restanten in 
de hals zijn opgepropt, kunnen we de flessen degorgeren. 
 
Op het einde van dit proces voordat de fles zijn definitieve kurk krijgt, wordt de 
‘Liqueur d’Expédition’ toegevoegd (suiker opgelost in wijn). Deze is mede 
bepalend voor de aard van het eindproduct. Indien we bijvoorbeeld enkel droge 
wijn toevoegen hebben we een Franciacorta Pas Dosé of Nature. 
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5. Soorten Franciacorta : voor elk wat wils! 
 
Voor Franciacorta zijn Chardonnay, Pinot Nero en Pinot Bianco de enige 
gebruikte druiven. Pinot Bianco onderscheidt zich hierdoor van Champagne, die 
zeldzaam Pinot Blanc gebruiken, maar anderzijds wel vaak Pinot Meunier in hun 
blends gebruiken. De Pinot Nero wordt zowel gebruikt in het maken van Rosé 
(lichte maceratie van de schil) als de witte Franciacorta.  
 
Elk domein probeert zijn eigen persoonlijkheid te vertalen in zijn Franciacorta. Er 
is echter een standaard indeling van de verschillende stijlen Franciacorta. Laten 
we even doorheen de verschillende stijlen lopen, waar vooral de verschillende 
dosages in combinatie met de rijpingsperiode voor de variaties zorgen. 
 

Franciacorta Brut is een basis Franciacorta die minstens 18 maanden op de fles 
rijpt op de gistcellen en mag ten vroegste 25 maanden na de oogst worden 
vrijgegeven. Er bestaan ook hoogwaardige Brut Franciacorta’s met een jaartal 
(Millesimato) die vele jaren kunnen rijpen in de fles op hun droesem. Mooie 
brioche aroma’s zijn dan vaak het resultaat.  
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Dit kunnen zowel Blanc de Blanc als een blend zijn, en mogen tot 15 g. suiker/l. 
bevatten. Extra Brut mag maximal 6 g./l. restsuiker bevatten. 
 
Franciacorta Millesimato (zoals hierboven vermeld) zijn de Franciacorta met 
jaartal en rijpen minimaal 30 maanden op fles. Deze mag pas vrijgegeven  
worden 37 maanden na de oogst. 
 
Franciacorta Satèn is een typisch Franciacorta product, en wijkt lichtjes af van 
de typische Champagne-stijl. De Satèn is een 100% Blanc de Blanc (Chardonnay 
met of zonder Pinot Bianco) en hij wordt gebotteld met een lichtere druk op fles 
(minder dan 5 bar). Het resultaat geeft dat typische satijnachtige mondgevoel. 
Voor liefhebbers die sterk bruisende Cava en Champagne gewoon zijn kan dit 
mogelijk als fletser worden beoordeeld. De Satèn rijpt minstens 24 maanden op 
fles. (ook voor de Franciacorta Rosé van toepassing) 
 
Franciacorta Riserva moet minstens 60 maanden op de fles rijpen. Deze 
kunnen zowel volgens de verschillende stijlen geproduceerd worden. Met deze 
cuvees proberen de meeste producenten hun prestige te doen gelden, vaak met 
zeer mooie producten. 
 
Mooie Franciacorta’s zijn ook te vinden met Zero Dosage (Pas Dosé), dus géén 
extra toegevoegde suikers (restsuikers max. 2 g./l.). Vooral het ‘natuurlijke pure’ 
aspect wordt hierbij vaak erg geapprecieerd. Dit geldt eveneens voor het minder 
gebruikte Pas Opere benaming. 
	  
Verder zijn net zoals voor Champagne Extra Dry (tot 20 g./l.), Sec (tot 35 g./l.) en 
Demi-Sec (tot 50 g./l.) gebruikte varianten. 
 
6. Franciacorta DOC	  
 
Gezien de relatief korte geschiedenis van de Franciacorta is het makkelijk te 
begrijpen dat er ook stille wijnen werden én worden geproduceerd in 
Franciacorta. In feite reeds langer dan zijn meer glamoureuze zus. 
 
De stille wijnen genoten tot nog niet zo heel lang geleden ook een DOC status, 
maar door de invoering van de DOCG-status voor de mousserende wijnen werd 
dit omgevormd tot 'Terre di Franciacorta'. In 2008 werd dit nogmaals hernoemd 
naar ‘Curtafranca’. Dit allemaal om géén verwarring te veroorzaken met hun ster-
product Franciacorta. (In realiteit wordt echter nog DOC als label gebruikt door 
bepaalde wijnproducenten voor de typering van hun stille wijnen.) 
 
De stille wijnen zijn veel minder interessant dan de mousserende. De witte wijnen 
worden veelal op een Bourgondische wijze gemaakt met de aanwezige druiven,  



Franciacorta, bollicine Italiani 

Opleiding	  Aspirant	  Sommelier	  2013/2014	  –	  Michel	  Thysen	  –	  Docent	  :	  Kris	  Van	  De	  Sompel	  

Chardonnay en Pinot Bianco. De rode wijnen spiegelen zich aan de Bordeaux-
stijl met blends van Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère en 
kleinere hoeveelheden Barbera en Nebbiolo. Pinot Nero is in principe énkel 
toegestaan voor de DOCG mousserende wijnen, maar grotere huizen zoals Ca’ 
Del Bosco maken wel rode wijnen met de Pinot Nero. 
 
Mits dit in feite bijproducten zijn voor de meeste Franciacorta producenten is er 
weinig verwondering te bespeuren. Indien je interesse hebt voor Italiaanse 
interpretaties van Bordeaux blends zijn er leukere dingen te ontdekken in andere 
streken zoals bv. in Toscane (Bolgheri/Maremma). Daar zijn meer innovaties 
hieromtrent te ontdekken. 
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7. Zelf Franciacorta ontdekken	  
 
Net zoals de Champagne streek is Franciacorta zeer toegankelijk om zelf te 
ontdekken. Je neemt een vlucht tot Bergamo en daar huur je een auto om dan 
snel tot in de Franciacorta streek te geraken. Er zijn leuke hotels te vinden in het 
zuiden van Lago d’Iseo. Mits daar de Franciacorta streek begint is het de ideale 
uitvalbasis voor een ver(k)(w)enningsweekendje. 
 
In september (zoals eerder beschreven) wordt het Franciacorta Festival 
georganiseerd. Mits je bent ingeschreven kan je zo tegen een kleine vergoeding 
een rits verschillende Franciacorta huizen bezoeken. Let wel : voor de grote 
huizen zoals Bellavista en Ca’ Del Bosco moet je snel wezen. 
 
Bersi Serlini organiseert dan ook Pick-Nick tussen de wijngaarden. Een aanrader! 
 
Salute! 
 

 
 
 	  


