April/Mei 2007 - nr 124
TWEEMAANDELIJKS - 7 €

Frankrijk/België /Nederland/Duitsland/Espana /Italia 7€ - Canada 12$/Zwitserland 12FS//USA 9 $/AFS 35 R/Australia 10$

WITTE BORDEAUX :
Entre-deux-Mers & Graves
Bourgogne Grands Crus
Loire Languedoc Rhône
Zuid-Afrika Portugal
Zwitserlan Italië
Chili Zwitserland

Mandje vol flessen, Wijntje en trijntje
Extreme wijngaarden, Nieuwigheden...

Inhoud

Editoriaal

In Vino Veritas
April/Mei 2007 / nr 124
INTRO

WITTE

Alles gaat verloren dezer dagen
in Bordeaux…

BORDEAUX

2

ENTRE-DEUX-MERS 2006

3-4

WITTE GRAVES 2005

5-7

MANDJE

8-9

TIMING

VOL FLESSEN
MET EEN

ZWITSERS

BOURGOGNE GRANDS
GOEDE EN MINDER
IN ZUID-AFRIKA

250

DE

JAAR

EXTREME

GOEDE VERRASSINGEN

16-17

IS

WINEMAKER CONSULTANT

RIPASSA-KUNSTENAAR

WIJNGAARDEN: IROULÉGUY
VAN OP DE

BELGISCHE

FONTEVRAUD

MARKT

VAN

CORNAS

SCHUIMWIJN!

GEWURZTRAMINER, MUNSTER

EN

HERVE

NIEUWIGHEDEN
SAINTE EULALIE,
HET

20
21

De beslissing : het klassement wordt opgeschorst.

22

Eens te meer kiest men voor middelmatigheid gesteund door een
rechtspraak die een stap achteruit zet.

18

23

OF DE ZOEKTOCHT NAAR OBJECTIVITEIT

24
25
26-28

DRIE KEER

ZUIDEN VAN DE

“BESTE”

ARDÈCHE

AMAYNA

Dit oordeel komt vooral de Bordelese négoce handel ten goede want
weinigen onder hen zijn werkelijk begaan met het klassement der
Crus Bourgeois wijnen.
April 2007, opnieuw spanning in de wandelgangen van het
rechtsgebouw in Bordeaux : deze maal rond het herziene klassement
in Saint-Emilion van de prestigieuze grands crus classés wijnen.
Vier producenten bevechten de beslissing van de herziening en trekken
naar de rechter.

19

PORTO

RECHTSTREEKS
DIT

14

CRUS

STÉPHANE DERENONCOURT,
ZENATO,

10-13

UURWERK

Februari 2007 : het wijnklassement van de Crus Bourgeois wordt
geannuleerd door de rechtbank in Bordeaux. Dit is het gevolg van een
hevig dispuut gevoerd door de wijndomeinen die niet in het vernieuwde
klassement werden opgenomen omwille van gebrek aan kwaliteit
binnen hun productie.

29
30-32
33

REDAKTIE - ADMINISTRATIE - ABONNEMENT:

Waar eindigt dit ? Moeten dan niet alle overeenkomsten van het INAO
in vraag worden gesteld en alle AOC worden opgeborgen ?
Kortweg : het hele systeem dreigt op die manier in elkaar te storten als
een kaartenhuisje.
Om nog te zwijgen van de bulldozers die tekeer gaan op één van
de mooiste terroirs van Frankrijk, zoals gebeurt in de wijngaarden
van Pavie in Saint-Emilion.
Alles gaat teloor… neen, erger nog alles verdwijnt !
Gezondheid !

A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België
Tel.:32(0)2/375.44.44 - Fax: 32(0)2/375.52.51
Bank: 210-0461297-17 - in.vino.veritas@skynet.be

VERANTWOORDELIJKE

Philippe Stuyck

UITGEVER: Philippe Stuyck

PUBLICITEIT:
A.P.I.C. – Dieweg 294 – 1180 Bruxelles – Belgique
Tél : +32(0)2.375.44.44 – Fax : +32(0)2.375.52.51
Banque : 210.0461297-17 – in.vino.veritas@skynet.be
Espace Quadri - Philippe Marquezy
121 Rue Aristide Briand – 92300 Levallois Perret
Tél : +33(0)1.42.70.00.08 – Fax : +33(0)1.47.30.40.65
philippe.marquezy@espacequadri.com

VOLGENDE EDITIE

SPECIAAL PRIMEURS 2006
Verschijnt op 14 juni 2007

www.invinoveritas.apic.be

HOOFDREDAKTEUR:
Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel

JOURNALISTEN I.V.V.: Bernard Arnould, Fabian Barnes, Johan
De Groef, Gérard Devos, Jean-Yves Hindlet, Guido Jansegers,
Hervé Lalau, Daniel Marcil, Philippe Stuyck, Yvan Tonneus, Marc
Vanhellemont, Nathalie Verbogen.
“IVV” verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingen verbinden
slechts de auteurs en de adverteerders.
ISSN 0779-2557

THE TASTING PARTNERS OF IN VINO VERITAS

Dossier In Vino Veritas

Intro witte Bordeaux
Oktober laatstleden schetsten
we een portret van de witte
bordeauxwijnen, weliswaar
op een ietwat pessimistische
manier, waarbij we het
historisch-economisch aspect
in de verf zetten. Niettemin
zijn er ook lichtpuntjes en
hebben we het op het einde
van dit dossier over de
positieve commerciële opmars
van wijnen met karakter.
En dat is uiteindelijk wat
belangrijk is, zowel voor
de wijncultuur als voor
de consument. Weten
dat er elk jaar een stukje
wijngaard verdwijnt is één
ding, maar cijfers... daar
drinken we niet op!
Tour de Mirambeau

stabiel tegenover, te wijten aan de
collectieve inspanning en na-ijver
om met vruchtdragende wijnstokken
(fructifère) te werken. Denken we
hierbij ook aan anecdotische appellaties zoals Côtes de Francs waar wijnbouwers opnieuw witte wijn produceren die het lang niet slecht doet.
Wat de wijnen van de Graves betreft,
zij het van Langon of van Léognan,
als het rooiproces of de mutatie van
witte wijnstokken zo verdergaat, om
economische beweegredenen of uit
persoonlijke keuze, dan zal naar alle
Château Clémence

waarschijnlijkheid de wijnoppervlakte
op een gegeven moment stabiliseren.
De winged zal dan een oppervlakte
bereikt hebben die representatief is
voor die wijnbouwers die witte wijn
willen en kunnen maken!
Eigenlijk zou dit perfect verplaatsbaar
kunnen zijn voor heel de Bordeaux,
als we de toekomstmogelijkheden
overwegen voor de Crémants de
Bordeaux (IVV nr. 121) en de recente
geboorte van de “Vin de Pays de
l’Atlantique” in acht nemen: binnen

Château Nardique

Toegegeven, Bordeaux is geen grote
regio voor witte wijnen, maar is er
wel een met grote witte wijnen! De
wijnbouwers die goed werk leveren,
verkopen ook goed, om het even
hoeveel buren er zijn die ook wit
produceren of hoeveel er zijn die
rooien of over-enten.
En dan mag heel de Bordeaux bijna
4000 ha witte wijnstokken kwijt zijn
(bijna 1/3 van de wijngaard) in minder dan 10 jaar, een appellatie zoals
Entre-Deux-Mers blijft daar relatief
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enkele jaren zou het lang niet zo
verwonderlijk zijn om enkel nog
goede witte wijn in Bordeaux tegen
te komen, wijn die de consument
interesseert. De anderen zouden,
beetje bij beetje, overgeheveld
worden naar de productie van
crémants of naar de economisch
interessantere Vin de Pays-wijnen.
Het toppunt zou zijn dat, deze
horizon binnen handbereik welteverstaan, er bij de consument een hype
ontstaat voor witte bordeaux die
gereputeerd, betrouwbaar maar
zeldzaam zou zijn, en dat in rood de
wijnstokken op hun beurt gerooid of
over-geënt worden om aan te zetten
tot massaproductie!
Alea iacta est. In afwachting zijn
we opnieuw gaan proeven in de
Graves van de voortreffelijke 2005,
die eindelijk op de markt is, en hebben
we ons ook een idee gevormd, vooraleer de primeurcampagne van start
gaat, van de kwaliteit van 2006 in
Entre-Deux-Mers.

Fabian Barnes
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Entre-Deux-Mers 2006
2006 is een jaar dat

gemaakt, soepel en met een goede
vetheid. Het fruit wordt gekenmerkt
door citrus, vermengd met pepertoetsen. Zachte finale met een discreet zurig accent van pompelmoes.

bijzonder goed is voor
Entre-Deux-Mers.
Kenmerkend is een mooi
evenwicht tussen frisheid,
vers fruit, een lichte vetheid,

Drie sterren en een half

nervositeit en een zeer
CHÂTEAU

discreet alcoholtoetsje, haast
onmerkbaar. Al de wijnen
het geserveerd te worden, iets
wat de homogene kwaliteit
van meer dan tien jaar
werk aantoont en waarvan
de resultaten sprekend zijn.

CHÂTEAU BONNET ***(*)

Château Bonnet

Drie sterren

CHÂTEAU MARTINON **(*)

Twee sterren
Château Darzac - Château Haut
Rian - Château La Freynelle Château Landereau - Château
Lestrille - Château Nardique La
Gravière.

CHÂTEAU POURCHAUD-LARQUEY
***

Zeer minerale neus, ongetwijfeld
de meest opvallende van deze
degustatie, ook peperachtig en
floraal met een discreet toetsje van
menthol. In de mond, soepel en
rond. Het fruit wordt gedomineerd
door citroen. De minerale finale duwt
het licht samentrekkend effect en
de toets van verse appel naar voor.

Discrete neus maar ragfijn. Mooie
mondvulling, soepel en mooi evenwichtig. Mooi fruit met vooral veel
citrus, maar met tussen de verschillende soorten pompelmoes ook
wat florale tonen. De finale is pittig
en fruitig, helemaal op het einde
versterkt door wat koolzuurgas.

CHÂTEAU TURCAUD**(*)
CHÂTEAU MIRAMBEAU ***
Twee sterren en een half
CHÂTEAU FARIZEAU **(*)
Licht getypeerde neus, toetsen van
perzik, zelfs abrikoos en een tikje
honing.
Goede mondvulling, de aroma’s
worden gedomineerd door verse
appel en wat citrusfruit. Vrij pittige
finale, gekenmerkt door citroen,
zuurtjes, licht samentrekkend.

FONTENILLE ***(*)

Florale neus vermengd met pompelmoesaccenten, peper en een
tikje muskaat. Goede mondvulling,
soepel, zijdeachtig en met een
goede vetheid. Royaal veel fruit met
in het bijzonder sappige perzik.
Goede lengte en zachte finale met
een pittig pompelmoestoetsje.

van deze degustatie verdienen

Wij stellen ze u voor, in opklimmende volgorde.

DE

Florale toetsen en vers fruit domineren, met accenten van jonge zwarte
bes. Goede mondvulling, rechtlijnig,
het vers fruit wordt gemarkeerd
door lychee en citroen. Het citrusfruit, in het bijzonder pompelmoes,
komt tot uiting in de finale.

Fijne en discrete neus. De aromatische complexiteit verraadt florale
tonen, mineralen, citrus, gepeperde toetsen, jonge zwarte bes en
een opmerkelijke toets van eboniet.
Mooie mondvulling, goed

Château Turcaud

Schitterende neus, fijn en elegant,
en tegelijkertijd floraal en fruitig,
met een opvallend minerale toets
en impressies van wat gedroogd
fruit. Schitterend en vol in de
mond, vet maar vooral elegant.
Het fruit is heel de tijd opvallend
aanwezig. In de finale heeft hij iets
van zure snoepjes.

Enkele wijnen van 2005
Niet alle wijnbouwers hadden hun
wijnen van 2006 reeds gebotteld.
Hierdoor presenteerden ze tijdens
deze degustatie hun wijnen van 2005.
We gaan niet verder in op dit jaartal,
omdat we dit reeds gedaan hebben
in vorige nummers. Toch willen we
u enkele crus niet onthouden,
flessen die een ommetje waard zijn.

CHÂTEAU BELLEVUE **
Wijn met veel fruit, mooi evenwichtig, boordevol citrusvruchten.

CHÂTEAU HAUT-POUGNAN **(*)
CHÂTEAU HAUT D’ARZAC **
Zeer mooie frisse neus, floraal en
ragfijn. Knappe mondvulling, soepel
en mooi evenwichtig. Het fruit en
de frisheid wordt gedomineerd
door citrus en florale toetsen. Pittig,
met in de finale pompelmoes.

Prettig fruitige wijn, met een mooie
vetheid en frisheid, waar aroma’s
van perzik en muskaat de bovenhand nemen ten opzichte van het
(Vervolg blz 4)
citrusfruit.
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Witte Graves 2005
2005 is een opvallend
mooi jaar voor droge witte
wijnen. Tijdens de primeurs
2006 noteerden we:
“Opmerkelijke evenwichten
– opvallende fijnheid en
lichtheid – aromatisch
palet, licht en expressief,
de te getypeerde accenten
vermijdend met florale
aroma’s in elk glas
– frisheid, met citrustoetsen
en zuren die goed onder
controle gehouden zijn –
goede vetheid, in om
het even welk register”.

Château Clémence

CUVÉE CLÉMENCE **

CHÂTEAU

Een négociantwijn, goed georkestreerd. We herkennen de
(hout)invloeden erin met houttoetsen die naar broodkruim neigen en
hars vermengd met een tikje
citroen. Eenvoudig van smaak maar
expressief en fris.

Een goede Entre-Deux-Mers, zeer
getypeerd. Overladen met citrusfruit
en met helemaal op de achtergrond
een tikje jonge zwarte bes. De smaak
is knapperig, lichtjes zurig en pittig.
Goede lengte, op fruit gestoeld.

LES

TUILERIES **

Fabian Barnes
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

ENTRE-DEUX-MERS
EEN BEETJE APART
Wat moet een Entre-Deux-Mers
zijn? Een goede vraag...
Persoonlijk zie ik een rijk en aromatisch palet van vers fruit voor
me, licht getypeerd, fris en pittig
qua smaak, met een finale waar
het fruit uitspringt. Het moet een
wijn zijn die makkelijk drinkbaar
is, op elk moment van de dag.
Niettemin, als we enig advies
mogen geven lijkt het ons belangrijk, wanneer we oog in oog staan
met een fles waarop het etiket de
herkomst aanduidt, te weten waar
en bij wie we ons bevinden vooraleer we de fles ontkurken.
Geldt dit niet voor heel de appellatie, dan toch voor de overgrote
meerderheid ervan. Gelukkig zijn
er ondertussen ook crus die
serieus afwijken van deze “typische entre-deux-mers”. De twee
die we hieronder citeren zijn buitengewoon schitterend, rijk en
krachtig, en verdienen een plaats
tussen de beste wijnen van
Bordeaux. Maar voor hetzelfde
geld zou het kunnen gebeuren dat
ze verkeerd begrepen worden
door de vooringenomen consument, met het “slobbertype EntreDeux-Mers” in zijn hoofd, die een
flesje gaat kopen in de winkel op
de hoek. Hij of zij zou kunnen
ontgoocheld zijn of zich zelfs
aangevallen voelen door zoveel
kracht en complexiteit bij het
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openen van een dergelijke fles.
Hier gaat het hem al lang
niet meer over een doorsnee
bordeauxwijn, maar om pareltjes
van de Entre-Deux-Mers die als
ware ambassadeurs voor de regio
kunnen optreden.
Zou het daarom geen goed idee
zijn binnen Entre-Deux-Mers het
begrip “cru” in te voeren voor
deze wijnen, waardoor het voor
de wijnliefhebber alvast een pak
duidelijker wordt?

MADLYS
****

DE

SAINTE-MARIE 2005

DE

Onafhankelijk van het jaartal, zijn
de witte wijnen van de Graves
vrij heterogeen. Om het wat eenvoudiger voor te stellen, nemen
we de vier voornaamste stijlen:
langs een kant is er Roquetaillade
Lagrange, dat licht getypeerd maar
expressief fruit brengt met een vinnig smaakpatroon; daartegenover
hebben we Vieux Château Gaubert
dat krachtig fruit voor ogen heeft
met duidelijke houttoetsen. In het
midden is er langs de ene kant
Clos Floridène, die aromatische
(Vervolg blz 6)

Verbazingwekkende neus die
dicht aanleunt bij een zoete witte
wijn, waarbij vers fruit vermengd
wordt met gekonfijt fruit en een
zachte maar licht harsachtige
houttoets. Rijk en complex.
Schitterende en volle smaak,
vet en mooi evenwichtig.
Uitstekende frisheid en diepte tot
aan de finale waar vers fruit
domineert.

CHÂTEAU

Wat zo was in 2006, geldt gelukkig
ook nog in 2007. Het zijn plezierwijnen, aromatisch en luchtig.
Ze zijn niet van een verbazingwekkende diepte of lengte, maar
het zijn vooral mooie wijnen.

LAUNAY 2005 ****

Intense neus, geconcentreerd,
zeer fris, muskaatachtig, met
vooral bloedperzik en citrus.
Enorm mondvullend, vet, soepel
en lang met een mooie diepte. De
lengte is uitstekend en bijzonder
charmant; de finale zijdeachtig
en rijk aan fruit. Een minuscuul
warm toetsje in de finale.
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Château Haut-Rian

Château Bonnet

Château de Fontenille

La Capucina – Tervuren
02/767.33.78

Palais du Vin – Bruxelles
02/512.30.66

Chais du Nord – Ternat
02/583.57.57

Château Turcaud

Château Haut-Pougnan

Château Farizeau

Bénévins – Bruxelles
02/215.37.75
Plaisir du Vin – Tervuren
0478/33.23.63
Rob The Wine Market – Woluwé
02/761.01.66
Van Dinter – Rotem Dilsen
089/75.46.95

D&D Wijnimport – Zeebrugge
050/54.74.87
Van de Velde – Eeklo
09/377.11.63
Wauters – Liedekerke
053/66.23.40

Divo – Jabbeke
050/38.61.95
Mostade Hennebert – Solre s/Sambre
071/55.52.49
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WIJNGAARD VAN DE GRAVES
De wijngaard van de Graves
strekt zich uit van Bordeaux
tot Langon, over meer dan
3.800 hectaren. Sedert de
geboorte van de AOC PessacLéognan, nu bijna 20 jaar geleden, komt het overgrote deel
wijnen van de AOC Graves
van de regio tussen La Brède en
Langon, waar het “graafschap”
van de appellaties Barsac en
Sauternes in vervat zit.
De jaarlijkse productie loopt
op tot 175.000 hl, of meer dan
23 miljoen flessen. Twee derden
is rood, het overige derde
wordt verdeeld onder droog
wit (35.000 hl) en zoet wit
(15.000 hl). De appellatie
groepeert ongeveer 320 wijnbouwers. De wijnbouw gebeurt
hoofdzakelijk in familiaal
verband, slechts 14% van de
eigendommen zijn groter dan
20 ha, en de appellatie telt
geen enkele coöperatieve.

elegantie zoekt, ondersteund door
een zachtpittige smaak; aan de
andere zijde is er Villa Belair die qua
neus finesse verkiest, maar waar het
smaakevenwicht (elk element komt
daarbij perfect tot uiting met geen
enkele toon hoger of lager) prioriteit krijgt. Wanneer we ons voorstellen dat deze vier een kring
vormen, bevinden de andere wijnen zich binnen deze vier stijlen.
Eerst en vooral, de vier finalisten
van de Trophée des Graves met als
winnaar: Respide “Callipyge”.

Oppervlakte in wit: 5 ha (rood: 28 ha).
Plantdichtheid: 7.100 stokken/ha.
Gemiddelde leeftijd van de wijngaard:
15 jaar.
Gemiddelde productie: 32.000 flessen.
Druivensoorten: sémillon,
sauvignon, muscadelle.
Oogst: manueel en mechanisch.
Lagering: 9 maanden op hout.
Degustatie:
Knappe complexe neus: een
harsachtig puntje, pepertonen, en
een discrete vanilletoets. Mooi in de
mond, soepel en evenwichtig.
De smaakaroma’s worden gekenmerkt door het vat, het fruit komt
discreet tot uiting. In de finale,
citroen vermengd met hars.

VIEUX CHÂTEAU GAUBERT
Iets minder dan een jaar geleden
brachten we een dossier over de
heersende bouwwoede die de landbouw en het landelijk karakter van
bepaalde streken, evenals hun historisch patrimonium in gevaar brengt.
In hartje Portets was het vijf vóór
twaalf toen ongeveer vijftien jaar
geleden het prachtig gebouw van
Vieux Château Gaubert moest verdwijnen, met de grond gelijk
gemaakt, en moest wijken voor een
reeks blokkendozen. In extremis

Château Respide

werd het patrimonium gered door
eigenaar Dominique Haverlan,
gesteund door Monuments Historiques, de Franse Monumentenzorg,
die het vervolgens op hun lijst van
beschermde gebouwen zette.
Grond en ondergrond: droge kiezel
op klei-kiezelachtige ondergrond.
Oppervlakte in wit: 4 ha (rood: 20 ha).
Plantdichtheid: 5.500 en
8.600 stokken/ha.
Gemiddelde productie: 23.000 flessen.
Vieux Château Gaubert

Druivenrassen: 50% sémillon,
45% sauvignon, 5% muscadelle.
Oogst: manueel en mechanisch.
Lagering: 9 maanden op houten
vaten, waarvan 60% nieuw.
Degustatie:
Zeer gekenmerkt door het hout met
typische accenten van broodkruim.
Discrete fruittonen, bloemen en een
tikje jonge zwarte bes. Goede
mondvulling, soepel maar krachtig.
Goed friszurig fruit met in de finale
citroenachtige en gerookte accenten.

CHÂTEAU SAINT-ROBERT
CALLIPYGE
DU CHÂTEAU RESPIDE

De wijngaard van Château
Saint-Robert is reeds lange tijd
gereputeerd voor zijn witte wijnen,
en waarvan Edouard Féret, in de
tweede editie van Bordeaux et ses
Vins in 1868, reeds zei dat ze
“finesse, een mooie kleur, kracht,
boeket, kortom, alle kwaliteiten
hebben die nodig zijn voor uitzonderlijke wijnen”.
Grond en ondergrond: zanderig in
het zuiden en het westen;
klei-kalkachtig naar bourg de Barsac
toe in het noorden.
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Grond en ondergrond: zanderig en
kiezelachtig met diepe grondlagen
van kiezel. Oppervlakte in wit: 12 ha
(rood: 25 ha).
Plantdichtheid: 5.000 stokken/ha.
Gemiddelde leeftijd van de wijngaard:
35 jaar.
Gemiddelde productie: 92.000 flessen.
Druivenrassen: 60% sémillon,
40% sauvignon. Oogst: mechanisch.
Lagering: 6 maanden op houten
vaten van 225 liter.
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Degustatie:
Fijne en complexe neus. Tonen van
hars, accenten van bier, citrusvruchten,
bloemen, perziken en een puntje
gerookte vanille. Schitterende en volle
smaak, vet, soepel, zacht en boordevol fruit met vooral perzik, aangevuld
met enkele gerookte toetsen en vanille.
Zeer mooie lengte. Smakelijke finale,
gestoeld op pompelmoes
met een zachte houttoets;
helemaal op het einde,
lychee en appel.

Degustatie:
Discrete neus: lichtfruitig, perzik,
discrete tonen van hars en peper.
Goede en zachte smaak, vol fruit
en een melkachtig toetsje (Yoplait
citroen). Finale boordevol citrusfruit.
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
Château Respide

GRAND ENCLOS
DU CHÂTEAU
DE CÉRONS
GIORGIO CAVANNA
Zoals zijn naam doet vermoeden is
Giorgio Cavanna Italiaan, Toscaan
zelfs. Opgegroeid met sangiovese,
olijfolie en pecorino, was het vooral
voor de cabernets en merlots dat hij
7 jaar geleden in de Graves investeerde.
Het was Patrick Léon, voormalig
oenoloog van Mouton Rothschild,
die hem hiertoe aanzette en hem
sedert 1982 volgt.
Grond en ondergrond:
zanderig-kiezelachtig
met diepe grondlagen
van kiezel. Oppervlakte in wit: 11 ha
(rood: 15 ha). Gemiddelde productie:
120.000 flessen in totaal.
Druivenrassen: sémillon, sauvignon,
muscadelle.

TROPHÉE DES GRAVES 2007
De Trophée des Graves die
midden februari georganiseerd
werd zette - na een dag proeven
waarbij journalisten, sommeliers
en handelaars rond de tafel
zaten - de beste wijnen van de
appellatie in de kijker van het
jongste jaartal op fles (dit jaar
2005), onderverdeeld in de
categorie Graves Rouge, Graves
Blanc en Graves Supérieur (zoet).
Dit jaar bekroonde de jury
Château Respide (cuvée callipyge)
voor hun witte graves,
Chantegrive voor hun rode graves en Léonie voor hun Graves
Superieur of zoete graves.

DALING IN WIT
Bijna twee decennia ziet de Gravesregio, nochtans een groot terroir
voor witte wijnen, zijn aanplant van witte druivenrassen verminderen. Het probleem zit hem bij de afzet, iets waar trouwens alle witte
wijnen in Bordeaux mee te kampen hebben. Van 1992 tot 2005
verminderde de hoeveelheid witte druivenstokken in de wijngaard
van 43% naar 28% (of van 1.473 ha naar 1.087 ha). De Franse markt
neemt 62% van de productie witte graves voor zijn rekening.
Van de 38% die naar het buitenland geëxporteerd wordt, is de helft
voorbestemd voor de Belgische markt.
PRODUCTIE 2005

(Hl)

FLESSEN

Graves rouges
Graves Blancs
Graves Supérieures

125 392
33 573
15 037

16 700 000
4 500 000
2 000 000

TOTAAL

174 002

23 200 000

Graves Blancs
Graves Rouges

1087
2809

TOTAAL

3896

Publiciteit

OPPERVLAKTE 2005 (Ha)

7

U zei degustatie?

Mandje vol flessen
Bernard Arnould gaat
met ons even terug in
de tijd en opent zijn
proefnotitieboekje van
de voorbije maanden.

Duitsland te produceren, zelfs al
komt de pinot noir ook met mooie
resultaten aanzetten. Het is dus
niet verwonderlijk dat ik mij tijdens
deze manifestatie op de riesling
heb kunnen concentreren.
58 domeinen waren present (met
300 wijnen) op de in september te
Brussel georganiseerde proeverij.
Ik heb er de meest interessante
voor u uitgeplukt.

Bouffe & Bollinger
Kent u “Bouffe & Bollinger”?
Het is een pas geopend restaurant
te Antwerpen.
Een beetje trendy/ lounge gestileerd
eethuisje in de gebouwen van de
Stadsschouwburg. Mooie stek om
aan de verzamelde pers de
Bollinger Cuvée Grande Année
1999 voor te stellen. De producent en zijn invoerder, Cinoco,
hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een proeverij
op te stellen waarbij een hele reeks
cuvées voorgesteld werden. En dat
tijdens een maaltijd uitsluitend
met champagne overgoten. Een
aangename oefening en volledig
te realiseren, op voorwaarde dat
de gerechten voortreffelijk bij de
verschillende stijlen van de wijnen
passen. De prachtige wijngaard
van het wijnhuis, 118 ha beplant
met 80% pinot noir en 20%
meunier en 40 ha beplant met
chardonnay, biedt die mogelijkheid.
Als aperitief de Brut Spécial Cuvée,
drie jaar veroudering. De wijn
schittert aan de top van de categorie van Champagnes zonder
jaargang. Erg vineus, aromatisch
verfijnd en zeer present in de
smaak. Zeer complex dankzij een
toevoeging van 5 tot 10% reservewijn die 5 tot 10 jaar in magnum
bewaard werd. Het hoogtepunt
was de voorstelling van de Brut
Grande Année 1999, die nu pas,
na 5 jaar lagering in de kelders op
de markt komt. Een assemblage
van ong. 70% pinot noir en 30%
chardonnay. De wijn is erg vineus,
genereus fruitig met een relatieve
lage zuurheid. Het geeft hem een
meer hedonistisch trekje mee, dan
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Balthasar Ress Weingut

Riesling & Co

in andere jaargangen. Een geur
van ceder, witte vruchten van
het type perzik en peer, rijpe rode
vruchten, volle smaak, erg sappig
en fris, nu reeds zeer aangenaam
om te drinken “Grande Année”kwaliteit. In vergelijking hiermee
is de ‘97er geconcentreerder en
meer gespannen, meer
Bollingertypering met strakheid en
is hij ook aromatisch complex en
elegant fris.
De RD (“récemment dégorgé”) is
een “Grande Année” waarvoor het
wijnhuis beslist heeft om hem
langer in contact te laten met de
lies (minstens 8 jaar) zodat de
complexiteit kan verhogen. De
‘96er is opvallend fris, heeft diepte,
is delicaat en blijft erg aromatisch
lang bij. Benadert de perfectie.

De Duitsland/Riesling alliantie
maakt meer en meer indruk op de
wijnliefhebbers. En is dat nu juist
niet die wijnstok die in associatie
met de beste wijngaarden van het
land, de allerbeste Duitse wijnen
voortbrengt? Nochtans laten twee
cijfers een andere realiteit zien:
Duitsland plant meer dan 40 witte
en 33 rode druivelaars aan. De
riesling neemt slechts 21,4% voor
zijn rekening. Onder de wijnstokken
telt men talrijke kruisingen die uit
de periode 1870-1970 stammen.
Het objectief hiervan was helaas
veeleer het volume te vergroten
dan de kwaliteit te verbeteren.
Dit gezegd zijnde, blijft de riesling
voor mij de enige en uitzonderlijke
druif om de uniekste wijnen in

Uit Rheinhessen :
• de Riesling Alte Reben trocken
2005 van het Winzerhof Thörle,
dit domein biedt ook een erg
verrassende Silvaner Saulheimer
Heiligenhaus 05 aan.
Uit de Rheingau :
• en Riesling spätlese Hattenheimer
Nussbrunnen 2004 van het
Weingut Balthasar Ress, 7,5% vol.
alcohol en een fraai evenwicht
tussen de suiker en de minerale
zuurheid. Ook hun andere rieslings zijn de moeite waard.
• een Riesling spätlese trocken
Hattenheimer Pfaffenberg van
het Domänenweingut Schloss
Schönborn
• en drie Rieslings Locher Krone
2005ers van het Weingut Ottes
Uit de Pfalz
• een Riesling spätlese
Kleinniedesheimer, 11,5% vol.
en 25 g restsuiker.
Weingut Karl Ottes

Balthasar Ress Weingut

Weingut Merkel
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U zei degustatie?
Verticale Col d’Orcia

Ik eindig in ontrouw aan mijn favoriete wijnstok met een excellente
pinot noir, van 2004 uit de Shelter
Winery uit Baden, met een rendement van 19 hl/ha, met de hand
geplukt tussen de 2de en 24ste
oktober, 18 maanden op barriek.
Resultaat : 13,5 % vol. alcohol, niet
gefiltreerde pinot die kracht en
evenwicht bundelt en een zeer
delicaat fruitig parfum heeft
Col d’Orcia

Best Caviar,
Best Italian Wines
Jawel, het tweede deel van de titel is
wel wat geforceerd. Dit neemt niet
weg dat de firma Best Caviar, bij de
betere restauranthouders bekend
voor de invoer van reuzenkrab,
langoustines, kaviaar en andere kwaliteitsproducten, ons de kans bood
wijnen van recente jaargangen uit
twee Italiaanse domeinen te ontdekken. Het Toscaanse Fattoria del Cerro
met de, onder de herkomstbenaming Vino Nobile di Montepulciano,
prachtige wijn Vigneto Antica
Chiusina 2003. Het is een assemblage
van 90% prognolo gentile (lokale
naam van sangiovese) en 10%
colorino. Afkomstig van een ideaal
gelegen wijngaard. De wijn lagerde
15 maanden op Franse barrieken en
daarna nog 1 jaar op fles. De geur
toont veel complexiteit en diepgang: rode en zwarte bosvruchten,
violet, cacao en kruiden. De vrij
verticaal gestructureerde smaak,
met nog een ferm evenwel sappig
en niet rasperig tannine, is elegant
en karaktervol. De hoge 14,5% vol.
alcohol wordt door veel fruitigheid
in evenwicht gehouden.
Daarna uit Umbrië, een 100%
sagrantino van het domein
Colpetrone uit de herkomstbenaming Montefalco. Het ietwat
woestere en tanninerijkere van
deze wijnstok, die in kleibodem is
aangeplant, wordt goed getemperd
door 18 maanden lagering in tonnen van 500 liter. Het rustieke karakter heeft in de smaak plaats geruimd
voor veel densiteit. De strakke en
vele tannines worden in het sappige
en ook in de 14,5% vol. goed opgevangen. Veel tonen van zwarte
kers en kruiden. De wijn moet bij
voorkeur nog wat verouderen zodat
het licht bittertje in de finale kan
verdwijnen.

“This must be angels”
of Engelenwijn
uit Bourgogne

worden biodynamisch verbouwd.
De wijnen houden er de typerende
levendigheid aan over. Zowel de
Macon-Villages Les Tilles (100% in
kuip gelagerd) als de Viré Clissé
L’Epinet, gelagerd in barriek, zijn
in 2005 erg volle wijnen met veel
fruit en frisheid. De eerste drinkt
men voor zijn fruit, de tweede is
iets ronder en smeuïger en heeft
meer diepgang. In dezelfde herkomstbenaming ook een Thrissey
2004, afkomstig van een perceel
met oude wijnstokken, lijkt lichtvoetiger en met duidelijk meer
hout.
In de herkomstbenaming Mercurey
leiden Véronique en Luc Brintet
hun domein naar de top.
In 2004 brachten zij moderne,
evenwichtige en zijdezachte rode
en ook witte wijnen, met veel fruit
en rondheid die het levendige
benadrukt. De 1er Cru Les Crets
(veel kalk) brengt een elegante
chardonnay, bijzonder mineralig.
De rode, 1er Cru La Lévrière, toont
in de geur veel gekonfijte kers, is
strak met een nu nog ferm tannine;
de reden om de wijn nog een 2 à
3 jaar te bewaren

Kende u die sympathieke wine bar
te Elsene, “Les Vents d’Anges”?
De eigenaars* zijn gepassioneerde
wijnliefhebbers en vooral van
Bourgogne. De proeverij die zij in
oktober opgezet hadden toonde
een reeks interessante witte en
rode wijnen van vier domeinen.
Ere wie ere toekomt. Vincent
Dancer, een 34 jarige wijnbouwer
richtte in 1995 zijn bedrijf op.
Zijn eerste wijn dateert dan ook uit
1996. In tien jaar tijd bouwde hij
een uitstekende reputatie op dankzij zijn voortreffelijke wijngaarden
(5 ha) in de Côte de Beaune en
ook dankzij zijn onafgebroken
arbeid op het veld. Zijn Chassagne
Montrachet 2004 is voluptueus
met veel aroma’s en een pakkende
smaak met een sprankelende frisheid. Zijn 1er Cru La Romanée,
nog steeds in Cha-Mon, is erg
smeuïg met een evenwel strakke en
vibrerende zuurheid. Ontzettend
puur, ontzettend intens!
Anne Gros is bij de oenofielen ook
geliefd voor haar klassieke bewaarwijnen. Haar Clos de Vougeot La
Grand Maupertuis 2004 illustreert
juist deze benadering. Veel materie
en lagering in 100% nieuwe eik.
Een authentieke terroirwijn met
een strakke structuur, minerale
frisheid en rijp gaaf tannine.
Voortreffelijk!
Nieuw voor mij waren de wijnen
van het Domaine Sainte-Barbe te
Viré, in de Maconnais, een regio
die in beweging komt. De 4 ha

Een domein van 550 ha dat op de
helling van Montalcino ligt en het
Amerikaanse gigantisme benadert.
Meer Europees is de geschiedenis
van deze Toskaanse Tenuta, die in
de 18de eeuw opgericht werd.
Wel zijn er maar 150 ha beplant,
waarvan 80% met sangiovese.
Eind oktober organiseerde Fourcroy
op Megavino een proeverij met
7 recente jaargangen van deze brunellowijnen. De aanwezigheid van
de heel competente Paola Tealdi
(Export manager) werd zeer
gesmaakt. Als de proeverij slechts
één ding zou bijgebracht hebben is
het wel het feit dat men op deze
Tenuta zich helemaal niets aantrekt
van het Parker-effect. Geen bodybuilding Brunello, ook geen overrijp
fruit, maar veeleer traditioneel gestileerde wijnen. Frisse zuurheid met
nog niet helemaal rijp tannine. De
wijnen lageren in grote foeders en
dus niet in barrieken. De Brunello
2001 heeft een delicate geur van
kers en een frisse smaak met correct
tannine. De Poggio al Vento 1998
Riserva is vol, met tonen van
gedroogd fruit, kruiden, zwarte
kers, tabak. Kortom een interessant
erg complex aromatisch geheel. Veel
spanning in de smaak en tannine
dat iets verdrogend is in finale.
De Riserva 1990 leek mij niet zo
interessant. Daarentegen leek de
1988 nog verrassend jong met
aroma’s van tabak, leder, kruiden en
kers. De smaak is ouderwets delicaat
met een puntig tannine. In dezelfde
stijl biedt de 1980 nog veel plezier,
wat niet gezegd kan worden van de
85 en 77er, die uitgeblust leken.

Bernard Arnould
Col d’Orcia

* Om zich volledig aan hun geliefkoosde activiteit te kunnen toewijden
gingen begin dit jaar de deuren van
de wine bar dicht.
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Timing met een Zwitsers uurwerk
Tijdens het festival
van Sierre (Wallis), van 1
tot 4 september, werd ons
de mogelijkheid geboden
ruimer kennis te maken
met de Zwitserse
wijngaard. Deze kennismaking (tevens een
genoegen) werd nog eens
opgefrist tijdens een
proeverij op 18 november
ll. in Les Pêcheries
te Brussel.
Domaine des Faunes, Genève

Genève

Domaine de Grand Cour, Genève

De rit brengt ons van Genève naar
Ticino, via Wallis en Waadt (Vaud).
Niet dat we elk kanton uitgebreid
willen toelichten, maar toch via
enkele domeinen illustreren.
Zwitserland is een groot wijnland,
rijk aan particularisten.

En dat is er op zijn domein aan te
zien. Hij creëert zijn wijn zoals hij
zijn landhuis verbouwde, met
smaak en met geduld.

Vrijdag 9u30. Onder een stralende
zomerzon, bezoekt ons FransBelgisch groepje het Domaine des
Faunes (10 ha te Dardagny, niet
ver van Genève). Een breed
gamma (16 druiven variëteiten),
maar een vrij homogene kwaliteit
(behalve de schuimwijn).
Meestal plezierige wijnen, met een
speciale vermelding voor de droge
Scheurebe met tonen van muskus
en cassis. Ook de Gamay loont de
moeite.
Vrijdag 11u. Aankomst op het
Domaine de Grand Cour te Peissy.
Jean-Pierre Pellerin heeft twee voorliefdes: de wijn en de architectuur.

Zijn pinot noir 2003 werd net
in Duitsland door onze collega’s
van Weingourmet nog gelauwerd
als “beste pinot noir buiten
Bourgogne”.
Dit soort onderscheidingen kan
best lachwekkend zijn, maar eens
in het glas begrijpt men het.
De man is een genie in het lageren.
Hij brengt grootse wijnen met
uiterst verfijnd tannine in een stijl
die aan de grote bourgognes doen
denken. Een wijn die zich met de
groten mag meten.

Sierre, Valais

Het zijn uiteraard slechts
twee wijnhuizen, maar
als men de Hutins (met
een magnifieke in barriek
gelagerde sauvignon)
erbij rekent, zijn dat
drie goede redenen om
Genève opnieuw interessant te vinden.
Na een dip in de 80-90
jaren hoort het weer bij
de top. Het lijkt er trouwens op dat het kanton
zijn terroirs wil afbakenen. Het gaat dus in de
goede richting. Kortom,
een leuke verrassing.

April/Mei 2007
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Vaud (Waadt)
Zaterdag 10u. Proeverij van
6 chasselaswijnen van het
Domaine de Châtaigneréaz,
van 1990 tot 2005, met als doel
het verouderingspotentieel van
de chasselas in deze cru aan te
tonen.
De demo was niet overtuigend:
mijn voorkeur ging uit naar 2 wijnen, enerzijds een 2005er die
mineraliteit met wat ziltigheid
en fruitigheid (citrus, linden)
allieerde.
Anderzijds de 1990 met heel wat
gebrande en evolutietonen.
Het is wellicht de enige wijn van
de proeverij die men met het
woord “smeuïg” kon bestempelen
(wat relatief is).
Over het algemeen zijn de wijnen
vrij tenger.
De lyrische omschrijvingen van
mijn Zwitserse buren over boeket
en smaak waren op zijn minst
bedenkelijk.
Ofwel heeft het veelvuldige
proeven van dit type wijnen, hun
papillen aangescherpt (dat kan
evenwel gevaarlijk zijn als ze
krachtigere wijnen gaan proeven),
ofwel gaat het hem hier louter
om typerende genetische karakteristieken.
Mij echter, heeft deze proeverij
ontgoocheld.

IVV reist met u de wereld af
Valais (Wallis)

Hervé Lalau
Vinea

V inéa

Deze cuvée is zijn naam waardig
(mitis = rijp en zacht in het Latijn).
Men laat de druiven op stok
verflensen en oogst die pas half
november. Op dat moment is de
most zeer rijk.
De wijn lagert op de gistdroesem
gedurende 18 maanden. 122 g
restsuiker/liter, 6,3 g totale zuurheid en … 14,6% vol. De geur
doet aan de vorige denken, maar
dan rijper en met gekonfijte tonen.
De smaak is rijkelijk en tegelijk
elegant. Misschien wel de beste
ontdekking van de reis.

Zondag 10u. Proeverij van de
“Etoiles du Valais” op het Château
Mercier. De keuze van chasselaswijnen kan de kleine Belgische
delegatie maar moeilijk overtuigen. Ik noteerde: “waterachtig”.
Nochtans zijn de Fendants uit
Wallis meer gestoffeerd dan hun
lotgenoten uit de Vaud.
De sylvaner van de Cave Les
Ruinettes, daarentegen kan ons
verleiden (mineraliteit, wat gist,
beetje restsuiker, fraai evenwicht).
De drie Petits Arvines die volgen,
zijn minder gelijklopend.

Zondag 12u. Vinea. Een opeenvolging van vierkante stands bevolkt
met wijnbouwers en veel bezoekers. De eersten stellen er hun
hele gamma voor, de anderen
proeven de voorgestelde wijnen
naar hartelust. De rij stands volgen
zich op zoals de dorpen in de
vallei, van boven naar onder.
Het begint met Visp of Viège en
eindigt met Fully. Tussen de twee:
Salgesh, Varen, Sierre, Flanthey,
Sion, Vétroz, Chamoson en nog
vele andere. Een hele reeks te
ontdekken dorpen met elk hun
eigenheid.
Kregen onze aandacht (sorry voor
de anderen):
(Vervolg blz 12)

Publiciteit

Zaterdag 15u. Na een stevige en
opmonterende maaltijd in het
Château de Vinea (Wallisiaanse
Raclette naar hartelust, uitgelezen
kazen en aangepaste wijnen uit
Wallis.) staan we aan de voet van
de prachtige Vetroz-heuvel.
We zijn hier voor de amignedruif.
Het is simpel, men vindt er enkel
hier, of bijna toch.
Na een bezoek aan de welgevormde wijngaarden, proeven we een
(eindelijk) rijpe chasselas van
Germanier.
Daarna gaan we de wijnbouwer
bezoeken, om deze keer zijn
amigne te proeven.
Beginnen we met de Amigne van
Vétroz Germanier Balavaud.
Zonder referentie denkt men eerst
aan viognier. Maar dat duurt niet
lang. In de geur veel tonen van
peer en citrus, de smaak is smeuïg
en vol, blijft lang en zacht bij.
13%, toch.
We vervolgen met de Cuvée Mitis
2002 van hetzelfde domein.

De voorkeur gaat naar deze van
Maurice & Xavier Giraud: honing,
acacia, mineralig (leisteen?), goede
lengte en ietwat ziltige finale.
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CAVE DE LA TOUR,
LÉO MENGIS TE VISP
Johannisberg 2005: erg fris,
mineralig en lang.
Superbe Heida 2005, met wat
restsuiker en een fraaie bittertje,
even wat tannine in de finale.
Malvoisie 2004, de Wallisexpressie
van de pinot gris, die laat geoogst
werd: zacht, fris en mineralig.
Verbouwde oppervlakte: 3,5 ha
waarvan enkele perceeltjes in de
Visperterminen.

ANNE-CATHERINE EN DENIS
MERCIER TE SIERRE
Fendant 2005 in een licht overrijpe
vorm en wat mineraligheid,
superb. Smeuïg, fris, het verfijnd
bittertje in de lengte geeft wat
weerwerk aan de zuurheid.
Petite Arvine 2005 heeft ondanks
zijn expressieve geur, een snijdende mineraliteit in de smaak.
Zijn verouderingspotentieel uit
zich in de finale, die boordevol
citrus is.
Dôle blanche 2005 een roséachtige
assemblage van pinot noir en
gamay, fris en leutig.
Dôle rouge 2005, een assemblage
van 20% gamay, 20% garanoir
+ ancelotta en 60% pinot noir,
sappig met tonen van erg gekruid
rood fruit.
Cornalin 2004 donkerrood, erg
florale geur, immense fruitigheid in
de smaak met vooral iris, smeuïg
dankzij een lange barrieklagering.
Lang bijblijvend, kruidig en even
wat ziltig in de finale.
Ermitage “flétri” 2004 gedeeltelijk
gebotrytiseerd, deze “edelrot”-

Vignoble de Vétroz, Valais

wijn die pas half februari geoogst
werd, doet aan gekonfijt geel fruit
denken en toont ook wat jodium
en peper.
Verbouwde oppervlakte: 6 ha maar
met ruime mogelijkheid om een
gevarieerd gamma aan te bieden.

Euterpe 2004 “Séduction blanche”,
een assemblage van humagne
blanche en petite arvine: fris en
aromatisch.
Pinot Noir 2004: nog op vat
(geproefd in september 2006),
nu al erg zuiver en fris met veel
rood fruit (in tegenstelling met
vele pinots noirs uit Wallis, die
veeleer gekookt fruit tonen).
Cornalin 2005 waarvan het
verfijnde tannine ons veel delicaat
rood fruit brengt met heel wat
kruidigheid.
Muscat Flétri 2005: prachtige
tonen van roos en delicate smaak
van kraakverse druiven en nog niet
helemaal gekonfijte citrus, het
geheel wordt door overduidelijke
zuurheid gedragen.
Polymnie 2003, pinot gris en marsanne die edelgerot geoogst worden, 18 maanden in eiken tonnen
lageren. Eenvoudigweg superb.
Suave, mineralig, fris en uitzonderlijk complex.
Verbouwde oppervlakte: 9 ha die
verbouwd en verwerkt worden
door Robert Taramarcaz, oenoloog
van vorming.

DOMAINE DES MUSES,
ROBERT TARAMARCAZ TE SIERRE
Fendant 2005 : Chasselas, meer
dan 80 jaar oud en groeiend op de
hellingen van de gemeenten Vétroz
en Conthey.
Een volle Fendant met een compacte materie die geschraagd
wordt door een erg structuurvolle
mineraliteit.

Vignoble de Vétroz, Valais

CLOS DU CHÂTEAU RAVIRE,
MICHEL SAVIOZ TE VEYRAS
“Vin de Glacier” (Gletsjerwijn)
zonder jaargang, want een type
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van solera. De tonnen, van lorkenhout gemaakt, krijgen elk jaar het
volume dat afgetapt werd,
opnieuw aangevuld.
De assemblage bestaat uit rèze,
ermitage (marsanne) en malvoisie.
Een verbazingwekkende wijn die
even aan de Juraspecialiteiten doet
denken.
Het lorkenhout geeft een bijzonder
aroma aan deze erg complexe
wijn.
Rèze 2003: deze lokale wijnstok is
doorgaans scherp en hard, maar in
deze jaargang (of is het dankzij de
wijnmaker) is de wijn erg elegant
en zelfs vrij smeuïg.

VARONE VINS,
FRÉDÉRIC VARONE

TE

SION

Heida 2005, een heel krachtige
savagnin met topallures. De 5 g
restsuiker (bijna niet waarneembaar) geven een beetje rondheid
aan de wijn en omwikkelen de
minerale structuur.
Petite Arvine 2005: goed droog
(geen malo), een citroenachtige
intense frisheid stoelend op 6,8 g
zuurheid. Stevige minerale structuur
geeft de wijn een brede smaak.
Ermitage 1996, een erg sappige
“flétri” met in de smaak even wat
selderij en walnoot, fluwelige lengte.
Marsanne “flétrie” Valorine 2003.

IVV reist met u de wereld af
In de smaak maakt deze wijn het
maar al te bont, 180 g restsuiker
en 6,5 g zuurheid. Een dynamisch
evenwicht met aroma’s van warme
appeltaart, mirabel en ook even
wat selderij, plus een vleugje
peper.
Verbouwde oppervlakte: 70 ha
waarvan 12 in eigendom.

CAVE DES TILLEULS,
FABIENNE COTTAGNOUD

TE

VÉTROZ

Amigne Grand Cru 2005 bijna
droog (het is niet gemakkelijk om
van de zeer zoete amignedruiven
een droge wijn te maken): de wijn
toont een waaier van fruit- en
bloemaroma’s, mandarijn en roze
peper.
Amigne Grand Cru 2004 (gelagerd
in barriek) is nu minder aromatisch
dan de vorige. Heeft niettemin een
belangrijker potentieel en toont nu
al veel amandel en pistache samen
met een vrij stevige mineraliteit.
Amigne “flétrie” 2004 die erg fris
is dankzij een voor deze jaargang
typerende mineraliteit en krokant
aandoende restsuiker.
Erg lichtvoetige en speelse parfums
met tonen van fruitsap.
Verbouwde oppervlakte: 4 ha met
vooral amigne, gekoesterd door
Fabienne waarmee zij sinds enige
jaren een kaamwijn, type vin
jaune, uitprobeert.
Daar komen we zeker op terug.

CAVE LE POTIER,
JÉRÔME GIROUD TE CHAMOSON
• De wijnen die in kuip lagerden.
Fendant 2005 mineralig, erg fris.
Johannisberg 2005 toont een zeer
elegant bittertje met elementen
van aromatische planten en een
bijna ziltige lengte.
Muscat 2005 erg mineralig,
verrassend voor deze wijnstok die
doorgaans veeleer aromatisch
eenvoudiger is. Mooie frisheid.
Petite Arvine 2005 is mineralig en
karaktervol met een lengte waar
de kracht duidelijk tot uiting komt.
• De wijnen in barriek gelagerd.
Humagne blanche 2004 wordt nog
wat gedomineerd door de ton, de
wijn heeft evenwel voldoende
materie om het hout aan te kunnen.
Pinot Noir 2005 erg fruitig met
kers, framboos, aardbei, een

krokant tannine, zeer lang bijblijvend en elegant! Een tweede
wijn die mij zou kunnen bekeren.
Humagne rouge 2005 nogal
woest, zoals ik het graag heb, met
veel zwart fruit, wat kreupelhout
en een hoekig tannine dat om
krachtige gerechten vraagt.
Helemaal geen afwijkende tonen
(ik benadruk dit!) die wat op
muffigheid lijken en zogezegd
typerend zouden zijn voor deze
wijnstok. Zeer rijp geoogst en
goed gemaakt. De rode humagne
is rustiek maar niet kurkachtig.
Verbouwde oppervlakte: 4,3 ha,
moeilijk te geloven als men ziet
wat die man allemaal aanbiedt.

VOOR U HEROPGEVIST
18 november ll. organiseerde Saveurs Suisse in de Pêcheries te
Bosvoorde een proeverij: Drie Zwitserse wijnbouwers maakten de
dienst uit. Van de drie kenden we er reeds twee, nl. Guido Brivio en
Gilles Besse (Germanier). “Der lachende Dritte” is niemand minder
dan Thierry Constantin uit Pont de la Morge (Wallis).
Hij maakt zowel vrolijke chasselaswijnen als tanninerijke pinots
noirs (enkele, zoals de Clos de Beauregard, hebben een fraaie
houttoets). Daarenboven ook nog bijzonder aromatische petites
arvines (ananas, pompelmoes).
De proeverij werd meesterlijk geleid door Xavier Faber (ex-Verre à
Pied), die voor Zwitserse wijn nog steeds een passie heeft, zelfs na
de teleurstellingen met Swiss Wine.
De wijnen werden er niet per domein voorgesteld, maar volgens
type (wit, wit gelagerd, rood, rood gelagerd). Dit vergemakkelijkte de
taak van de proever. De ambiance was goedhartig. Het al of niet
kennerspubliek van particulieren was talrijk. Dit soort evenementen
creëert een hechte band tussen amateurs en de Zwitserse wijn die, in
tegenstelling met zijn reputatie, helemaal niet duur is. Men moet ze
eenvoudigweg anders beoordelen. De verhouding kwaliteit-prijs stijgt naarmate men opklimt in de kwaliteitshiërarchie. De Merlot
Riflessi d’Epoca van Brivio (1 jaar in vat) kost 28 euro. Trouwens,
geven we niet zonder verpinken evenveel uit voor een Bordelese
grand cru, wellicht gereputeerder maar daarom niet beter.
Proef ook zijn Merlot Blanc Barriqué (hier geeft het hout werkelijk
een andere dimensie aan de wijn, een beetje op zijn Bourgondisch,
maar helemaal in finesse).

Marc Vanhellemont
Ticino
Zondag 20u. Aankomst in Ticino
via de Col de Nufenen. Na het
bezoek aan de Zwitserse Rhône,
wacht ons een meer mediterraan
kanton op, waar 100 jaar merlot
gevierd wordt.
Het diner dat door de Ticino Wine
georganiseerd wordt, toonde ons
2 uitzonderlijke rode wijnen:
2 merlots van Guiso Brivio
(Mendriso, Sottocenere).
Enerzijds de Riflessi d’Epoca 2003:
fruitige smaak met morelkers,
reeds goed versmolten hout,
krachtig en tegelijk elegant, wat
toontjes van cacao. Gewoonweg
superbe.
Platinum 2003. het topgamma,
een wijn met een vreemde diepte.
Het zijn dezelfde oude wijnstokken
als van de vorige cuvée, maar
de druiven ondergaan nu de
techniek van de “appassimento”
(cfr. Valpolicella). Dit resulteert in

meer materie, maar niet ten koste
van het fruit en de elegantie.
Een wijn met internationale klasse.
Wijnstok en terroir worden naar de
achtergrond verdrongen. Het werk
van de wijnmaker primeert.
Intense arbeid trouwens die “eenvoudigweg” een sublieme wijn
levert.
Maandag 15u. Aankomst bij
Vinattieri. Een wijngaard zoals een
postkaartje, met een wit kasteeltje
dat aan Bordeaux doet denken.
De hier voorgestelde wijnen naar
het imago van het kasteeltje,
weliswaar goed gemaakt, missen
wat eigenheid, missen een ziel.

Ticino
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Van alle wijnen is het de Ligornetto
(de 2de wijn) met tonen van
overrijpe druiven die mij het meest
kon bekoren. Het hout was goed
versmolten.
De Roncaia 2004, een basiswijn
en dus wat minder bewerkt, is ook
interessant. Wat de wijnen van het
hogere gamma betreft (Vinattieri
2003, Castello Luigi 2003) spijtig,
maar dat is echt niets voor mij,
teveel hout. De prijs is dan ook
veel te hoog.

Hervé Lalau
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

Op de punt van de tong

Bourgogne Grands crus
Het vraagt veel moed
om een groot aantal
kwaliteitswijnbouwers uit
Bourgogne in te voeren.
Vooral omdat het prijsniveau het aantal klanten
alsmaar schaarser maakt.
Frank Fissette, Limburgs
invoerder, is een moedig
man. Waarschijnlijk heeft
zijn vorming aan het
Lycée de Davayon (bij
Macon), nu 20 jaar geleden,
er iets mee te maken.

is tegelijk rond en levendig,
krachtig en ferm, wulpse indrukken
rondom veel frisheid, 100% nieuw
eikenhout dat goed opgenomen is.
14,8 ares, aantal flessen niet meegedeeld.

BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET
VAN HET DOMAINE

J.CL. BACHELET (TE SAINT-AUBIN)

CLOS

heid, diepte en lichtvoetigheid
allieert. Dé expressie van het
Chambolle-terroir. Elegante florale
geur met tonen van rode vruchten,
stevige lengte. Jaarlijks 2000 à
5000 flessen van 1 ha 14 ares.

ROCHE VAN
HET DOMAINE LIGNIER-MICHELOT
(TE MOREY)
DE LA

Delicate en precieze geur met
suave fruit. De smaak is wat harder,
stugger en mineraliger. De 50%
nieuwe eik werden goed in de wijn
opgenomen. Ongeveer 1200 flessen
voor 30 ares.

ROMANÉE-ST-VIVANT VAN
DOMAINE SYLVAIN CATHIARD
(TE VOSNE)

HET

Zuivere typerende smaak van de
druif, met een toontje grond in de
geur, matige structuur met een
zijdezachte sensuele smaak, mist
wat lengte. Tussen de 900 à 1500
flessen per jaar voor 36 ares.

Opwindende geuren van rode
vruchten, eventjes wat hout.
Verticale smaakaanzet, daarna vrij
breed en een stevig tannine, niettegenstaande de sappigheid en het
fruit. Strenge finale die lang nazindert. Krachtig en voorkomend.
17 ares, aantal flessen niet
meegedeeld.

LE MUSIGNY
(VAN HETZELFDE

LA ROMANÉE VAN HET DOMAINE
DU COMTE LIGER-BELAIR (TE VOSNE)

BONNES MARES VAN HET DOMAINE
J.F. MUGNIER (TE CHAMBOLLE)

Domaine J.F. Mugnier

Eind november organiseerde hij
zijn “Grand Jour du Bourgogne”
en die dag was een uitstekende
gelegenheid om interessante
flessen te kunnen proeven;
oordeel zelf maar.

DOMEIN)

Een homogene klassieke typerende
smaak die op fraaie wijze compact-

100% nieuwe eik, goed waarneembaar in de geur, rijke materie, vol,
kleurrijke aroma’s van in
alcohol geweekt rood
fruit. Fris, elegant met
zijdezacht tannine.
Sappig en sensueel.
Ongeveer 2000 flessen
op 84 ares (in 2003).

Deel één:
7 Grands Crus 2004
Het jaar 2004 was erg genereus.
Vergeleken met 2003, zijn de wijnen veeleer elegant dan opulent.
Met fruit en frisheid, maar soms
ook met wat gemis aan fenolische
rijpheid. Het was een goede
gelegenheid voor de grote terroirs
om in deze delicate jaargang,
waar men veel diende te selecteren,
hun rangorde te bevestigen.
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Een grootse witte bourgognewijn
met een superbe geur van gele
vruchten, die met wat mineraaltjes
opgefrist wordt. De smaak is suave
en tegelijk strak met mineralen in
een krachtig geheel dat niet plomp
is, maar fruit en finesse toont.
Goede volle smaak met veel
spanning en lange finale.
100% goed verweven hout.
9,4 ares, aantal flessen niet
meegedeeld.

LE CHAMBERTIN
DENIS
MORTET (TE GEVREY)

Deel twee:
6 kwaliteitsvolle domeinen
Dezelfde domeinen presenteerden
vervolgens een aantal wijnen van
de verschillende AOC’s van de
plaats waar zij wonen.
Wat mij betreft, weerhield ik
volgende wijnen. De witte wijnen
van het domaine J.C. Bachelet.
De, nog jonge, broers Benoit en
Jean Baptiste exploiteren samen
met hun vader 10 ha die op SaintAubin, Chassagne en PulignyMontrachet liggen.
In hun aanplant vertegenwoordigt
Chardonnay 50%, die verheerlijkt
wordt in mooie terroir-expressies.
Zoals in de Chassagne 1er cru La
Boudriotte: finessevol met suave
rijp fruit dat perfect door een frisheid van citrus en mineralen
gecounterd wordt. Ook een
Puligny 1er cru Sous le Puits biedt
veel rondheid en is vol, zonder
plomp te zijn.

VAN HET DOMAINE

Rijkelijke aroma’s van in
alcohol geweekte kers
en framboos. De smaak
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Bernard Arnould
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Goede en minder goede verrassingen
in Zuid-Afrika
Op 17 december ll.
organiseerde de
Fourcroy-groep te Brussel
een proeverij van
Zuid-Afrikaanse wijnen.

18 wijnen werden er voorgesteld
aan een kleine groep wijnjournalisten en sommeliers,
waarvan de meesten medewerkers
zijn van IVV, nl. Eric Boschman
(Fawa, Télémoustique, The
Bulletin, RTL…), Andy De Brouwer
(Wijnmeester, Les Eleveurs en
La Bodega), Xavier Faber (Beste
sommelier van Belgie), Hervé Lalau
(journalist Wine Business
International en In Vino Veritas).
Marc Vanhellemont (journalist
In Vino Veritas/Oenosphère) en
Dirk Rodriguez (De Morgen).

De groep was eenstemmig over
dit wijnhuis: Klein Constantia.
De drie voorgestelde producten
(Sauvignon 2006, Marlbrook 2001
en Vin de Constance 2000)
werden met een overweldigende
meerderheid verkozen.

met wat zoethout, een volle
smaak, de juiste zuurheid en ook
het pittige om eraan te herinneren
dat het hier om een sauvignon
gaat, die ook fraai mineralig is.
Krachtige smaak, goede lengte,
precies evenwichtig.
Een van de proevers noteerde
eenvoudigweg: “da’s heel, heel,
heel erg lekker!”.

Beginnen we met de Klein
Constantia Sauvignon Blanc
2006: weelderige florale geur,

Vervolgens de Klein Constantia
Marlbrook 2001 (48% cabernetsauvignon, 44% merlot, 8% cabernet franc). Beloftevolle geur met
tonen van rode vruchtencompote,
vanille en wat gerookt.
Dit gerookte komt opnieuw in de
smaak opzetten die vol en zijdezacht is. Het hout is goed verweven en de wijn, alhoewel krachtig,
blijft elegant. Goede lengte.
Niettegenstaande de typerende
Bordelese samenstelling, heeft
deze wijn een eigen persoonlijkheid. Nu reeds te drinken.

BONDIGE GEOGRAFISCHE OPFRISSING
De Zuid-Afrikaanse wijngaard is vrij oud. Zijn ontwikkeling gaat
terug tot de 18de eeuw. De oppervlakte (110.000 ha) is ongeveer
even groot als de Bordeauxwijngaard. Naargelang de jaren varieert
de productie vrij sterk: tussen 4 en 7 miljoen hl. 60% van de
druiven zijn wit, de overige 40% rood.
De wijngaard wordt opgedeeld in 12 regio's, de meest bekende zijn
Constantia (prachtige en vrij koele vallei), Paarl (16% van de totale
oppervlakte en mediterraan klimaat), Stellenbosch (ook 16% van de
oppervlakte) en Swartland (bakermat van stevige rode en ook zoete
wijnen). Opmerkelijk en interessant zijn ook de nieuwe stijgende
sterren, zoals Klein Karoo (2,7% van de oppervlakte en erg droog
klimaat), Olifants Rivier (9% van de oppervlakte, ligt noordelijker
en dus ook erg warm). Vergeten
we zeker niet de nieuwe wijnbouwzones van Overberg, waar
het klimaat mild is en geschikt
voor pinot noir en sauvignon.
De grootste regio is Worcester
(17% van de oppervlakte) met
vooral de Breede Rivier.
Deze regio beslaat een belangrijk
deel van de Breede Rivier, kent
meerdere microklimaten en
verschillente bodemtypes.

April/Mei 2007
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Eindigen we op de Vin de
Constance 2000. De technische
fiche spreekt van een muscat de
Frontignan en een rits beroemdheden die de wijn eertijds geapprecieerd hebben (Napoleon, Frederik
de Grote, Bismarck…).
Wat ons meer aanspreekt is de wijn
zelf: fraaie geur, rijkelijk. Karamel,
gebrande toets, vijg, de indrukken
volgen elkaar snel op.
In de smaak is de zoetheid sterk en
bedekt de papillen vooraleer plaats
te gunnen aan een wat puntige
zuurheid en ook iets harsachtigs.
De finale eindigt op alcohol, maar
is niet overdreven.

«Ik keer weltevrede terug !»
In en commerciëlere context
(helemaal niet cru bedoeld) hebben
nog twee andere wijnhuizen onze
proevers kunnen bekoren.
• Eerst Weltevrede Estate, met een
fraaie Gewurztraminer 2005.
Explosieve geur (rozenwater, pompelmoes), een fraaie materie en wat
restsuiker om alles te binden. Een uitstekende kwaliteit-prijs verhouding,
een voortreffelijk aperitief.
Van hetzelfde domein een rode
wijn: de Bedrock Blanck Syrah
2004, die slechts een deel van de
proevers, en dus niet unaniem, kon
bekoren. Intense geur van zoethout,
maar het te sterk benadrukte hout
drukte het enthousiasme. Toch goed
gemaakt, dit huis heeft iets
in zijn marge.
• Vervolgens Boschendal. Twee wijnen die dit domein voorstelde, werden door ons panel geapprecieerd:

IVV reist met u de wereld af

DE GESELECTEERDE WIJNHUIZEN
• Klein Constantia, aan de voet van de Constantia-heuvel en met
zicht op de False Bay, wordt dikwijls beschreven als één van de
mooiste wijngaarden ter wereld. Het is de bakermat van de ZuidAfrikaanse wijnbouw. Het was hier dat de eerste gouverneur van de
Hollandse kolonie zijn eerste wijnstokken plantte. Na jarenlange
verwaarlozing werd de exploitatie in 1980 volledig gerestaureerd.
Deze spectaculaire wederopbouw zette nog andere domeinen van
de Constantia vallei aan om in hun kielzog te gaan varen.
Het domein telt 70 ha. De noordelijke hellingen zijn vooral met
rood aangeplant (merlot en cabernet-sauvignon). De hellingen
naar het zuiden gericht, en dus koeler, zijn vooral met sauvignon,
chardonnay en muscat à petits grains (hanepoot) beplant.
Deze laatste wordt voor de fameuze Vin de Constance aangewend.
Men laat de druifjes aan de stok verflensen.
• Weltevrede is een klein domein in de Robertson Valley. Er wordt
biologisch verbouwd en het ligt langs de fameuze Route 62. Het is
nog steeds de eigendom van de familie Jonker. Het is gespecialiseerd
in aromatische witte wijnen (muscats, en gewurztraminers).
• Duidelijk anders is Boschendal, een landgoed van 254 ha groot dat
in Franschoek ligt. Het domein stamt nog van de Hugenoten.
Het ligt op een hoogte gaande van 120 tot 350 m. mooi verstoken
tussen de Drakensteinberg en de Simonsberg. Prachtige vergezichten
en vooral perfecte omstandigheden voor wijnbouw, dankzij relatief
koele temperaturen en een grote biodiversiteit.
De aanplant werd in de jaren negentig herzien om de druivelaars beter
aan te passen aan de verschillende mikroklimaatjes en terroirs.
Boschendal mikt vooral op de syrah en de sauvignon.

Ontgoochelend was het domein
Vergelegen, Erg gemediatiseerd
(ze worden vaak gelauwerd in de
Platter’s guide, de Zuid-Afrikaanse
referentie), maar waarvan de
wijnen – met een grand cru prijskaartje – niet de erkenning van
onze jury kregen.
Moraal van het verhaal: men vindt
leuke dingen daar in het land van
de Springboks. De notoriëteit van
de domeinen en de prijs van de
wijnen zijn wel niet de pertinenste
parameters om er zijn keuze te
maken.

Hervé Lalau

Publiciteit

– de «1685 Range» Sauvignon
Blanc 2005. Goede geurintensiteit, duidelijk getypeerd
(“tutti frutti” schreef een van
de proevers), vrij lang bijblijvend
in de smaak. Goede kwaliteitprijs verhouding.
– de «1685 Range» Cabernet
Sauvignon-Shiraz 2003.
Commerciële wijn, in de goede
zin van het woord.
Veel fruit (pepers, tomaat),
vegetale en gerookte tonen,
goede zuurheid, eindigt wat
kort. Maar opnieuw een wijn
met een aangenaam prijskaartje.
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Eén man, meerdere wijnen

Stéphane Derenoncourt, winemaker consultant
Hij is afkomstig uit NoordFrankrijk en geen
oenoloog, maar autodidact.
Hij bewondert de grote
wijnbouwers van
Bourgogne. Als wijnboer
is hij meer bezig met
landbouw dan met
marketing. Men zou al
voor minder door het
Bordelese establishment als
rebel beschouwd worden
Geen enkel “prijsbeest”, geen overrijping, geen hyperconcentratie.
Wel versmolten hout, kortom
Bordeaux met merlotdominantie
geschikt voor het tafelen.
De benadering verschilt van het
Parker-model. Verheugend is de
kwalitatieve diversiteit die dat met
zich meebrengt. De filosofie van
Stéphane Derenoncourt zit in één
zin vervat: “hoe meer bodem er in
de wijn zit en hoe minder invloed
van de mens, des te beter de wijn”.

En toch heeft Stéphane
Derenoncourt er zich een professionele reputatie opgebouwd waar
een hele reeks domeineigenaars op
de rechteroever naar opkijken.
Enkelen van hen hebben hem trouwens als consultant aangeworven.
Na een recente proeverij van een
15-tal wijnen begreep ik waarom.

en het overige vooral cabernet
franc. De 2004 geniet van een
goede spanning dankzij een
minerale frisheid, die bijdraagt tot
de elegantie en strakheid van de
rijpe materie. Een juiste concentratie
en heerlijk smakend fruit.
Het eigen domein van Stéphane
Derenoncourt, het Domaine de l'A,
is één van de beste Côtes de
Castillonwijnen, veel compacter
dan de Ch. d'Aighuile, een ander
Castillon die eigendom is van
Stephan von Niepperg van het
Château Canon-la-Gaffelière.
In de twee wijnen van 2004 treft
het streven naar een sappig en
evenwichtig fris geheel.
In de AOC Fronsac wordt het
Château Richelieu sinds 2001 door
nieuwe eigenaars gerund.
Derenoncourt begint er zijn consultatie pas in 2003. Verkies hier echter

Hartendieven
Ere wie ere toekomt, het Château
Pavie-Macquin, Grand Cru de
Saint-Emilion die op de top van de
Côte de Pavie ligt. Een magnifiek
terroir met kalkachtige ondergrond
met een aanplant van 70% merlot

Rijpheid, frisheid
en lichtvoetig
De vaststelling is onherroepelijk,
een frisse mineraliteit doorkruist als
een lichtende rode draad de proeverij van bovendien moderne wijnen,
dankzij rijp fruit en smeuïg tannine.
Alles draait rond harmonie en lichtvoetigheid, op één uitzondering na.
En die werd ook door Derenoncourt
afgewezen.
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de Cuvée Richelieu veeleer dan de
Favorite: de eerste wijn is elegant
en fruitig, de tweede is te sterk
geëxtraheerd en dus te tanninerijk.
Op de linkeroever geeft Stéphane
Derenoncourt aan de wijnen van
het Château Prieuré Lichine een
superbe Margaux-expressie.
De 2004 is klasserijk, delicaat en
savoureus tegelijkertijd.
Naast de dominerende cabernetsauvignon telt de assemblage ook
een belangrijk aandeel merlot.
De nieuwe samenwerking tussen
Derenoncourt en het wijnhuis Yvon
Mau, eigenaar van het Château
Brown te Pessac-Léognan, uit zich
in een uitstekende 2004. Zulke
compacte en erg fruitige wijnen
had men tot dan toe op Brown
nog niet beleefd.

Bernard Arnould

Andiamo

Zenato, de Ripassa-kunstenaar
In de reeks van “wonderlijke
niet alledaagse wijnen”
hebben we al een vader:
Romero (van de sherry’s
waarover collega
Marc Vanhellemont reeds in
een vorige kroniek berichtte).
En nu hebben we een zoon,
Zenato. In zijn wijnhuis
in de Veneto beoefent hij
de moeilijke kunst van
de “appassimento”.

Aandacht, aandacht… !
Situeren we het gegeven. We bevinden ons te Peschiera, aan de oevers
van het Gardameer. Daar waar
Lombardië en Veneto aan elkaar
grenzen. Belangrijk is ook dat het
de site van de Bardolino is. Hier ligt
ook het wijnhuis Zenato gesticht
door Carla en Sergio, met de wil
grootse wijnen te maken zonder
de wijd verspreide internationale
wijnstokken. In het begin was er de
turbiana, een witte druivelaar die
vroeger trebbiano di Lugano werd
genoemd. Dankzij hun succes werd
het wijnhuis naar de Valpolicella
verplaatst, te Sant' Ambrogio om er
de grote uitdaging aan te gaan: nl.
amarone te produceren. Er werd
intens geïnvesteerd in de wijngaard
(de bestaande wijngaard heraanleggen, nieuwe aanplantingen in
Valpolicella Classica) en ook in de
wijnkelder. Zenato perfectioneerde
met veel ijver de “appassimento”technieken.

De Ripassi van Zenato zijn doorgaans assemblages van 80% corvina,
10% rondinella en 10% sangiovese.
Na de “appassimento” lageren de
wijnen 18 tot 24 maanden in
barrieken.

In het glas

Nu staat de tweede generatie er aan het roer, nl.
Nadia voor de marketing
en promotie en Alberto
voor de productie. Eind
november ll. heeft deze
laatste in de Pazzo, te
Antwerpen, een initiatie
gegeven in verband met
de geheimen van de
appassimento en ripassa.
Zijn extreme bescheidenheid is al even indrukwekkend als de precisie van zijn uiteenzetting (fan van houtlagering,
zonder zelf houterig te zijn).

de valpolicella met als gevolg een
lichte stijging van het alcoholgehalte en een hogere extractie. Het
aroma is complexer en de textuur
fluweliger. De wijn lagert nadien in
de barrieken waarin de amarone
van het vorige jaar lagerde.

Tekstverklaringen
Het “appassimento”-systeem wordt
al sinds de Romeinen toegepast.
Het bestaat erin de druiven in goed
beluchte ruimtes te laten drogen na
de oogst (meestal op gevlochten
houtwerk of in houten kistjes).
Na enige weken verdampt een
derde van het water uit de druif, de
concentratie van suikers en tannine
neemt toe. De corvina, belangrijkste
lokale druivensoort, kan ook wat
edel gerot zijn. De gehele druiven
gisten een vijftigtal dagen. De wijn
lagert vervolgens in eiken barrieken.
Ripassa is bij Zenato de benaming
voor een valpolicella waarvan de
wijn “gerepasseerd” wordt met de
droesem van amarone nadat deze
opgehouden heeft te gisten. Dit
veroorzaakt een tweede gisting in

Zelfs indien de appassimento de jaargangtypering wat vervaagt, toch is er
een effect waar te nemen. Ondanks
dit is de hand van de meester duidelijk te herkennen. Hij beweert vooral
fruit na te streven en is er ook in
geslaagd. Zenato – zoals ook bij
Romero – heeft een eigen klasserijke
stijl. Hierna volgen mijn proefnotities
van de vier Ripassi die mij aangesproken hebben. De Amarone
Riserva Sergio Zenato 2001 die bij de
maaltijd geserveerd werd, heeft ook
één en ander aan de smaakpapillen
te vertellen, maar dat is een ander
verhaal. U kunt nog altijd eens
“ripasseren”…

RIPASSA, OF RIPASSO ?

RIPASSA 2003

Het procédé werd door Masi
onder de naam Ripasso uitgevonden. Deze firma heeft die
naam gedeponeerd. Hierdoor
hebben de andere wijnhuizen
in de Valpolicella evenwaardige
namen moeten zoeken.
Intussen is de benaming Ripasso
naar de Kamer van Koophandel
te Verona verhuisd. Nu kunnen
ook de andere wijnhuizen de
benaming gebruiken. Noteer
ook dat vele Italiaanse professionals de term “governato”
gebruiken.
Twee andere benamingen
kunnen ook voor verwarring
zorgen: amarone en recioto.
In tegenstelling tot hun reciotoneefjes, bevatten de amaronewijnen geen restsuiker, omdat
de gisting niet wordt tegengehouden. Een amarone haalt
gemiddeld 15% vol. alcohol,
een recioto “slechts” 13 à 14%.
De verwarring is des te meer te
begrijpen omdat de officiële
benaming van een amarone
“Recioto della Valpolicella
Amarone” is.

Cacao, toast, sleebes. Prachtige
zuurheid, reeds goed met de alcohol
versmolten tannine. Wat zoethout in
finale. Lijkt nog erg jong.

RIPASSA 2001
Gekonfijt fruit, chocolade, wat
geroosterde koffie in de geur. In de
smaak zeer fluwelig en wat warm
fruit dat ook de finale tekent: superbe.

RIPASSA 2000
Kriekjes in een expressieve geur. De
smaak is goed in evenwicht, krachtig,
materierijk, goed evenwicht van
alcohol en zuurheid. De zwarte krieken zijn nooit ver weg. Ontzettend
lang bijblijvend. Nu al perfect, maar
kan zeker nog verouderen.

RIPASSA 1999
In de geur veel tonen van zwart fruit,
ook wat gerookte tonen en oregano.
Elegante smaak met braambes en
zoethout. Fluwelig tannine, ruime
grootse smaak dat het jeugdige nog
in zich heeft.

Hervé Lalau
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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Gelukkige verjaardag

250 jaar Porto
In het kader van
een huldiging van de oudste
regio met herkomstbenaming
ter wereld, werd aan de
Belgische wijnhandel een
portproeverij voorgesteld.
Een excellente gelegenheid
om enkele 2003ers uit
het extreem warme en droge
jaar te kunnen proeven.

Hartendieven 2003

Verder cassis, donkere krieken,
chocolade ook. Gelukkig geen
tonen van gekookt fruit in deze
wijn die letterlijk aan het glas kleeft.
Quinta da Peça is een domein dat
in 1999 opgericht werd en gekocht
van de vorige eigenaar die het
domein compleet had verwaarloosd. De 2003er heeft tegelijk
smaakvolume, finesse en een interessant alcohol-materie evenwicht.
Geen te warme finale, sappig
tannine en een onderhuids frisse
mineraliteit.
Dirk van der Niepoort biedt in 2003
een port met in de geur erg klassieke
aroma’s van cassis, zwarte in alcohol
geweekte kers, koffie, chocolade
en wat mineralen. De smaak is
mineralig fris en dat is maar goed
ook om de rijkelijkheid aan tannine
met de alcohol uit te balanceren.
Quinta da Gaivosa heeft verleidelijke geur van druiven, wat zeldzaam is in dit jaar. Vlierbessensiroop
en cassis. Nu is de restsuiker nog
zeer present op de tong.
Gelukkig biedt de minerale frisheid
goed weerwerk.
Romariz lijkt massief in vergelijking
met de geur van zwarte vruchtenjam

Quinta do Noval is een typerend
voorbeeld van deze rijkelijkheid:
kracht, volheid, savoureus vlezig,
kruiden, zwarte peper, zeer rijpe
zwarte bessen. En dat alles na
slechts 5 dagen weking.

Publiciteit

Precies, de Douro-vallei is een
gebied dat wel wat gewend is ivm
zeer warme zomers. Het was er
weliswaar minder extreem dan in
Frankrijk, bijvoorbeeld.
Niettegenstaande dat, zijn de 2003ports ontzettend rijk aan materie en
om dat te verwerken zullen vele
jaren bewaring nodig zijn.
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en zoethout. De smaak echter, is
suave maar niet plomp en zit strak
rondom het mineralige.
Dit gezegd zijnde, ook andere ports
verdienden onze aandacht. Neem
nu de LBV van de Quinta do
Infantado die een juiste expressie is
van de stijl van het wijnhuis met
minder restsuiker en minder krachtig
dan andere LBV’s of Vintages; en dus
een goed presente mineraliteit heeft.
Ook een elegante Quinta do Cotto
Vintage 2001 met veel fruit en
gemaakt in de geest van een tafelwijn: weinig restsuiker, goed verweven alcohol en nu al te drinken.
In het oxidatieve register hield ik
erg van Burmester Colheita 1997,
nog blozend jong, krachtig, vlezig
en lang bijblijvend. Liefst nog wat
bewaren.

Kortom, eens te meer heeft de
Douro-vallei ons met grootse ports
kunnen bekoren, wijnen die genereus
en complex zijn. We nemen met
plezier eerbiedwaardig onze hoed
af voor deze 250ste verjaardag en
wensen nog een lang leven aan de
verschillende herkomstbenamingen.

Bernard Arnould
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

Extreme wijngaarden

Wijn uit het Baskenland: Arretxea in Irouléguy
Komende van de Atlantische
Oceaan, op een vijftigtal
kilometers van Biarritz op
de weg van Pamplona langs
de Nive, ontdek je Irouléguy,
een heuse enclave in de
uitlopers van de Pyreneeën.
Tussen St Jean Pied de Port
en St Etienne de Baïgorry
is er als een oase het
Jarragebergte. Deze
mastodont, 812 meter hoog,
beschermt de wijngaarden
tegen de noorderwinden en
vormt in het zuiden de
doorgang van Roncevaux*.
De wijngaarden strekken
zich uit over het bochtige
parcours in de vlakte of
nestelen zich vast in dicht
bij elkaar staande rijen op
de steile hellingen.

CUVÉE HAITZA 2004
IROULÉGUY D’ARRETXEA

die opgewarmd worden door
het Foehneffect. De bodems zijn
bijzonder gevarieerd: van kalk tot
leisteen zonder de glimmerhoudende zandsteen en de rode mergel te
vergeten.
De toegestane druivenrassen: tannat
of bordelesas en cabernet of axeria
voor de rode en rosé wijnen, courbu
of xuri cerratia en manseng of
ixipiota xuri voor de witte wijnen.
De AOC status werd verkregen op
29 oktober 1970.

wortel en rabarber in de neus.
De mond weet te plezieren door
zijn kristalheldere frisheid, de
minerale smaak en de subtiele
vettigheid. Aroma’s van wijnsinaasappel domineren, nadien gevolgd
door abrikoos en amandel, tot anijs,
gekonfijte citroen en komijn.
De finale is lang met een mooie
lengte die ondersteund wordt door
een levendig karakter.
Samenstelling: 55% gros manseng,
35% petit manseng, 10% petit
courbu.
Manuele oogst, 50% directe persing,
maceratie van de overige 50%
gedurende +/- 40 uren.
Opvoeding in cuve en op foedervaten gedurende 11 maanden.
Geen klaring maar wel een lichte
filtering.

A.O.C. Irouléguy
Irouléguy telt een oppervlakte van
bijna 200 ha met wijngaarden die
gesitueerd zijn in laag Navarra.
De steile hellingen zorgen voor de
aanplant van wingerds in terrasvorm of op de heuvels. De percelen
worden beschermd tegen de strenge
klimatologische omstandigheden
gevormd door de toppen van de
Iparla, Jarra en Aradoy. De dichtbij
gelegen oceaan speelt de rol van
moderator. Zee en gebergte kunnen
het met elkaar vinden en zorgen
voor gunstige klimatologische condities. Het regent er 1500 mm per
jaar, de gemiddelde temperatuur
schommelt rond de 13°C en de
oogst geschiedt in warme omstandigheden dankzij de Spaanse winden
* De legende van Roland le Preux zegt dat in
778 op de Col de Roncevaux een ridder zoveel
energie haalt uit de wijn dat hij met één slag
van een zwaard het gebergte doet splijten…

De familie Riouspeyrous
Thérèse en Michel Riouspeyrous
staan aan het hoofd van 8 ha wingerds ter hoogte van Irouléguy, een
dorpje dat zijn naam geeft aan de
gelijknamige appellatie. Een familiebedrijf dat zich op wijn gaat richten
wanneer Michel op dertigjarige leeftijd terugkomt op de boerderij. De
voormalige landbouwonderwijzer en
zijn echtgenote breiden de exploitatie
met enkele hectaren uit. Nadien
kiezen ze voor biowijn die gecertificeerd wordt in 1998. Hun voorliefde
voor bio zorgde er recentelijk voor
dat ze zich toegelegd hebben op
de biodynamische cultuur.

CUVÉE HEGOXURI 2005
DOMAINE ARRETXEA
Heel lichtgele kleur. Delicate aroma’s
van roos, jasmijn, perzik, vetiver-
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Robijn tot karmijnrood. In de neus
toetsen van cassisknopen en
vlierbes, kardemom en rozenbottel.
In de mond domineert de cassis
onder verschillende vormen; van
het aromatische van het
blad tot het goed rijpe
van de vrucht, met
inbegrip van de knopen
die zorgen voor toetsen
van muskus en een
droog vegetaal toetsje.
Nadien impressies
van toast, gentiaan,
alsem en laurier.
Zonder de frisheid
en de tannines te
vergeten die voor
een schitterend
evenwicht zorgen.
Een wijn om jong te
drinken indien men
van het krachtige karakter wenst
te genieten, of om enkele jaartjes
weg te leggen zodat de kracht zich
kan afronden.
Samenstelling: 70% tannat, 30%
cabernet suavignon, maceratie
gedurende 4 weken en gelagerd
op foedervaten van 400 en 600
liter (20% nieuw) gedurende
16 maanden op de droesem.
Noch geklaard, noch gefilterd.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

Dossier In Vino Veritas

Rechtstreeks van op de Markt van Cornas
Marc Vanhellemont
heeft voor ons de jaarlijkse
“Marché aux vins de
Cornas” bezocht.
Die vierde zijn 50ste
verjaardag op 1, 2 en
3 december ll.. Het vroeg
heel wat ellebogenwerk
om bij de druk in de
weer zijnde wijnbouwers
te geraken. Dalende
verbruikscijfers? zei u.
Weinig van gemerkt, hier.

Het bezoekersaantal steeg met 5 %
en kreeg in dit jaar 2006 ongeveer
3800 bezoekers over de vloer.
De wijnverkoop volgt die trend,
men kan er evenwel geen cijfer op
plakken. Pierre Clape zei mij enkel
dat de wijnboeren zeer tevreden
waren.

De Rhône-vallei herademt!

Heb je de Cornas al geproefd?

- “zeg, heb je de Cornas van
Dinges al geproefd, ik heb 6 flessen
gekocht.”
- “ik, ik koop niet, ik doe eerst mijn
ronde.”
- “ik niet hoor, de andere was
wat mineraliger, spijtig dat die
wijnboer zijn late oogst niet
meegebracht heeft.”
- “Kijk eens, een Saint-Peray
Mousseux, k'wist niet eens dat
da bestond…”

De bezoekers drummen zich met
het glas in de hand van de ene
stand naar de andere. Ieder heeft
zijn commentaar en fluistert die in
het oor van vriend en familie:

Joël Durant (wijnbouwer en president van de AOC Saint-Joseph)
vertelt mij tussen twee klanten
door: “Eertijds kochten de mensen
hun Cornas en Saint-Joseph steeds
bij dezelfde wijnbouwer. Vandaag
doen ze bijna allemaal eerst hun
ronde, proeven, vergelijken en kopen
dan wat ze het lekkerst vonden.
Dat is positief. Het toont aan dat de
consument zich werkelijk interesseert
voor wat hij koopt.”

Le Masson est un rayon de soleil
Au cœur d’une belle vallée
Berceau d’un vin sans pareil
Générateur de joie et d’amitié

Publiciteit

Apprécié dans: “Le Guide Hachette”, “Le dico des vins abordables”,
“Nos 100 Bordeaux à moins de 50F”

RECHERCHE IMPORTATEURS ET DISTRIBUTEURS
Tél.: 05.57.84.52.44 - Fax: 05.57.74.98.63
E-mail: vignobles-Gassies-Gautey@wanadoo.fr
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Inter Rhône bevestigt trouwens
de goede cijfers van de Côtes-duRhône en in het bijzonder deze van
de noordelijke AOC's.
Volgens de laatste statistieken van
de interprofessionele organisatie
stagneert de verkoop in volume,
maar stijgt hij met 4% in waarde
voor 2005-2006. Vooral dankzij
drie marktleiders: Côtes du
Ventoux, Côtes du Rhône Villages
en nog het meest de noordelijke
AOC's. Deze laatste stijgen zelfs
met 28% in verhandeld volume
en verkochten in 2006 2.823 hl.
De verkoop van Villages stegen
met 8% tegenover 2005 en
verhandelden 13.239 hl.
Melden we nog dat de wijnen uit
de Ventoux er met 16,2% in volume
en 15,9% in waarde op vooruitgaan voor wat betreft de rode
wijnen; en ook de roséwijnen een
sterke vooruitgang boeken met
12,7% in volume en 9% in waarde.
Een knappe vooruitgang die aantoont dat de heropleving niet te
danken is aan dumpingprijzen...

Marc Vanhellemont

Reisroutes bis

Dit is Belgische schuimwijn!
Les Vins de Roisin blijven
de liefhebbers verrassen!
De precisie op het gebied
van vinificatie die Ludovic
Boucart hanteert (die in de
voetsporen van zijn vader
loopt) zorgt voor ragfijne
producten die het karakter
van het fruit (ik ging bijna
druivenras zeggen)
vrijwaren en zorgen voor
een grootse kwaliteit.
En nochtans, ze worden
niet gemaakt van druiven…

met een mooie intensiteit boordevol
frisheid. Een zeer delicaat aroma van
rabarber (normaal, niet?), florale
toetsen en exotisch fruit. Zeer lang
en zeer aangenaam in de mond met
subtiele aroma's van vers fruit. In
finale aroma's van rabarber en pompelmoes. Een geheel dat gestoeld is
op een zijdezacht karakter”.

Voor de goede verstandhouding,
en voor wie niet alleen van bubbels
houdt, de familie Boucart maakt
ook nog wijn op basis van kers en
kweepeer.
Die werden uit het gamma fruitwijnen gehaald en toegevoegd bij
het gamma grote wijnen zonder
meer.

Kweepeer, rabarber, kers, framboos,… er is wat voor ieders smaak
en voor elk gerecht. Het gamma
krijgt vandaag het gezelschap van
een schuimwijn op basis van rabarber dat gerust onder het label kwaliteitswijnen mag gecatalogeerd
worden.
We laten Xavier Faber, beste
Sommelier van België en een man
met een neus voor het ontdekken
van grote wijnen, aan het woord:
“Een schitterend idee deze Sparkling.
Enkel Ludovic kan dit; een man die
steeds op zoek gaat naar een origineel product om onze geest en
smaak te verruimen. Deze schuimwijn
heeft een goudgele kleur met een
lichtgroene tint. De belletjes zijn fijn
en persistent. De neus is expressief

Maar waar komen deze twee verlichte geesten nu precies vandaan?
Uit Roisin, een klein dorpje aan de
Frans-Belgische grens, niet ver van
Valenciennes. Het dorp is officieel
Belgisch, op een uitzondering van
één gehucht. We weten niet altijd
waar we ons exact bevinden want
de huizen flirten met beide zijden
van de grens. Geen wonder dat
hier lange tijd import/export gelijk
stond met fraude. De familie
Boucart koos er voor om wijn te
maken. De vader Jean-Marie is een
autodidact. Zijn zoon Ludovic
daarentegen is oenoloog.
De twee weten elkaar bijzonder
goed aan te vullen. Trouwens, de
flessen daterend uit de periode van
vader (type 1991-1995) kennen
vandaag een kolossale uitbreiding.
De twee heren mogen dan wel
voor ander fruit dan druiven
gekozen hebben, het blijven twee
rasechte wijnliefhebbers. Ze hebben
heel wat geïnvesteerd om hun
ambitie waar te maken: de beste
fruitwijnen ter wereld maken!
Neen, dit is geen grootheidswaanzin
(zo steekt de familie niet in elkaar),
maar een gezonde ambitie. En ze
zijn op weg om te slagen in hun
doel. Vandaag vind je hun producten in de beste restaurants van
Parijs en Brussel, bij chefs die niet
lachen met kwaliteit.

Hervé Lalau
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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Kort nieuws van IVV

Fontevraud of de zoektocht naar objectiviteit
Het prestigieuze kader van de
Abdij van Fontevraud was de
droomlocatie eind juni om de
werelddagen van de chenin en
cabernet franc te organiseren.
300 proevers uit 15 verschillende landen proefden volgens
een niet alledaags protocol
302 wijnen van deze twee
druivenrassen, zowel Frans als
niet-Frans. Het ging niet om
een wedstrijd maar wel om
een objectieve poging de
kwaliteit van de wijnen
in te schatten.
Haar methode: eerst de proevers
laten praten, vervolgens hen laten
nadenken.
Maar de grootste revolutie is
evenwel dat de kwalitatieve beoordeling niet het doorslaggevend
criterium is. Ieder jurylid dient de
glazen die voor hem op papier
staan te positioneren, niet volgens
hun status maar wel volgens hun
gelijkenissen of verschillen. Zo
bijvoorbeeld het positioneren van

de wijnen die allemaal floraal
getint lijken. Iets verderop al de
fruitige wijnen. Nog verder de
minerale wijnen… Het is pas na
twee keer de oefening gemaakt te
hebben, de eerste m.b.t. de neus
en de tweede het proeven zelf
(met als doel de wijnen te plaatsen
in functie van hun vettig, tanninerijk,… karakter), dat het traditionele
degustatieformulier mag ingevuld
worden met het beoordelen van

Een bijzonder concept dat ontstond uit een samenwerking
tussen InterLoire, INRA, de Union
des Oenologues de France en
Pascale Deneulin, gediplomeerd
ingenieur van het nationaal hoger
instituut voor landbouw- en
voedingsleer in Rennes (Insfa).
Door haar passie voor de wijnwereld poogde ze de beoordelingen
van de proevers in kaart te brengen,
niet gebaseerd op de kwaliteit van
de wijnen maar wel op de typiciteit van de druivenrassen.
En als wiskundige had ze een
model voor ogen: het maximaal
uitgommen van de subjectieve
beoordelingen.

April/Mei 2007

de kwaliteit van de kleur, de neus
en de mond. Alle gegevens worden
naar de centrale computer verzonden ter analyse.
De resultaten geven al snel een
overzicht van de diverse expressies
van een druivenras. Een nog nooit
geziene analyse die geboren werd
in Fontevraud, sinds 2003, in het
teken van de eerste “Université du
Chenin”.
Toegegeven, de chenin is een
veelzijdig druivenras dat zich perfect leent tot dergelijk onderzoek.
Net zoals de cabernet franc, dat
voor het eerst aan dergelijk
onderzoek onderworpen werd.
In de praktijk moet ik toegeven
dat dergelijke oefening minder
eenvoudig is dan ze op het eerste
zicht lijkt: tien wijnen zonder
nadenken positioneren is makkelijker gezegd dan gedaan.
Mijn normale proefgewoontes
maakten mij het leven ingewikkeld
want wanneer je onmiddellijk ging
proeven stelde je vast dat de wijnen
niet allemaal zo verschillend
waren.
Over die wijnen hebben we het
later nog. Niet alle wijnen spraken
tot de verbeelding, sommige series
van tien deden dat al meer dan
andere series.
Op het einde konden toch twee
lijsten van wijnen met een grootse
expressie opgesteld worden:
• 32 cabernet francs waarvan een
grote meerderheid uit de Loire;
slechts twee Hongaren en één
Saint-Emilion maakten deel uit
van de lijst;
• 32 chenins waarvan 13 uit
Zuid-Afrika en 19 uit de Loire.
Kortom, een mooi succesje voor
onze Franse vrienden! Maar wat
indien de meerderheid van de
proevers afkomstig zou geweest
zijn uit de Nieuwe Wereld?
Ach, een subjectief gegeven dat
niet zo makkelijk in objectiviteit
kan worden omgezet, zelfs niet
door een super begaafde
wiskundige!

Bernard Arnould
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Wijntje en trijntje

Gewurztraminer, Munster en Herve
Gewurztraminer en de
onafscheidelijke munsterkaas
vormen een sterk huwelijk,
maar onthoudt zich
een onbezonnenheid
af en toe niet…

koffie, het geknars van chicorei…
de temperatuur stijgt tot het zout
van de mooie Vogezen kaas dorstig
toeslaat.

Munsterkaas
De kaas wordt gemaakt van
koemelk, heeft een zachte zuivel
met gewassen korst. Munster of
Munster-Géromé presenteert
zich als een cilinder met een
diameter van 13 tot 19cm en

Een beetje reizen…
Een tocht doorheen België naar een
passende kaas voor de
Gewurztraminer 2002 van het
Domein Schlumberger in Guebwiller,
brengt ons bij het Waalse plateau
van Herve in het oosten van Luik
waar we de enige Belgische kaas
met een beschermde oorsprongsbenaming aantreffen: de hervekaas.
Jammer genoeg zijn praktisch alle
kazen gepasteuriseerd !
Onze keuze viel dan ook op één van
de zeldzame herves van rauwe melk:
de Herve fermier Le Vieux Moulin.
De Elzasser, zeer verleidelijk met zijn
goudgele kleur, zijn onweerstaanbaar
parfum, zijn geuren van citroenschil
en geraspte appelsien en zijn zacht
zoete aanzet ontbladert onmiddellijk
de kaas. De zuivel amper 12 maanden
geraffineerd biedt geen weerstand.
Na een paar bittere toetsen geeft ze
toe: heerlijk smakend, delicieus ziltig,
mineraal, hinten van mokka, lekker
smeuïg als was het een pastei van
pistache. De gedeelde bitterheid
wordt al vlug omgezet in krokante
nootjes, gekonfijte zachtheid en de
heerlijke smaak van zandkoekjes…

Hervekaas
Hervekaas heeft een zachte zuivel en
een gewassen korst. Hij wordt
gemaakt van koemelk, rauw of
gepasteuriseerd. De kubus of parallellepipedum vorm weegt netto 50,
100, 200 of 400 grammen.
De gewassen korst vertoont een
“morge” die krachtig geurt. Zijn
bleekgele kaas is doorprikt met kleine
gaatjes. Hij moet smeuïg zijn tot binnenin. Dat is het moment waarop er
evenwicht is tussen het zoute en het
romige, het minerale en de geuren
van gedroogd fruit, en het gebrande.
Hij wordt zacht of pikant genoemd
naargelang de graad van zouten,
bovenal belangrijk voor het tweede
type. De geografische productie zone
is omlijnd in het zuiden door de
Vesdre en de Ourthe, in het westen
door de Maas, in het noorden door
de grens met Nederland en tenslotte
in het oosten door de Duitse grens.

Château

Bellevue-GaZin

Terug thuis…
Terug in de Elzas bezegelt munster
het verbond met de gewurtz.
Zijn zachte huid, zijn tint van ivoor
en zijn parfum zijn in het geheugen
geprent. Beide partners vinden elkaar
terug intenser dan ooit. Een explosie
van mirabellen, een adem van warme

een hoogte van 2,4 tot 8cm. Het
gewicht varieert van 450gr tot 1,5kg.
Munster-Géromé, sinds 1969 een
officiële AOC kaas, wordt geproduceerd op de Elzassere en Lotharingse
hellingen van de Vogezen.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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Nieuwigheden
DOMAINE SAINT-ANTONIN – MAGNOUX 2003 – FAUGÈRES

CUVÉE CHARLES

Op dit topdomein uit dezelfde regio brengt Fréderic Albaret deze topwijn.
Trouw blijvend aan het terroir van Faugères weet hij toch een elegante
frisfruitige wijn te brengen. Inderdaad,
de geur van deze
2003er – 60% syrah,
40 % mourvèdre en
25 hl/ha – is zeer expressief: veel gemacereerd donker fruit, erg suave,
wat peper, kruiden en toch fris in de smaak. Goed levendig en pittig voor
de jaargang, dankzij de leisteen-mineraliteit eigen aan Faugères. Gekonfijt
donker fruit, helemaal niet gekookt, dat heel fraai opgaat in het tegelijk
savoureus en strak tannine.

Inktzwart. Geur van cassis, gekonfijte kers, violette en zwarte peper met
wat toast en vanille. Een tanninerijke smaak, krachtig, maar sappig met
krokant fruit dat het geheel genereus,
lekker en savoureus
maakt. De bijna hevige
frisheid benadrukt
voortdurend het fruit en de kruiden.
Kers, aardbei, cassis en veenbes volgen elkaar op in een ritme dat door
komijn, peperkorrels en koriander afgewisseld wordt. Na het inslikken blijft
zijn koppig karakter lang nazinderen. Een wijn voor de maaltijd die om
suddergerechtjes roept, waarbij het smeuïge door een stevig tannine
opgevangen wordt.
De kleirijke aanslibbingen met de vele keitjes vormen een ideale bodem
voor de meer dan 50 jaar oude tannat. De oogst wordt ontrist en
gekneusd. De wijn lagert in eikenhouten tonnen, het staat trouwens op
het etiket. Er wordt 12% cabernet-sauvignon aan de tannat toegevoegd.

CÔTES

DE LA

MALEPÈRE 2003 – SÉLECTION CARREFOUR

Het terroir van deze VDQS-appellatie wordt zowel door de Atlantische Oceaan
als door de Middellandse Zee beïnvloed. Dit verklaart de verscheidenheid van
de aanplant: grenache, malbec en de drie Bordelese wijnstokken. Die laatsten
overheersen in deze wijn. Een suave geur
van rode en donkere
bessenjam, vlierbes,
cassis en wat tonen
van aarde. In de smaak
zet de merlot met veel rondheid de toon
tegenover het tannine van de cabernet-sauvignon en franc. De zuurheid wordt
voor deze 2003er goed benadrukt. Het is een wijn die charme, fruitige frisheid
en een sober tannine met elkaar verzoent in een toonaard van Cabardès, met
als enig doel een plezierige wegdrinker te zijn.

BATZ 2001 MADIRAN – DOMAINE BERTHOUMIEU

DOMAINE DE LA CHAUME 2004 «BEL CANTO»
VIN DE PAYS DE VENDÉE

EN

«ORFÉO»,

Het “terroir” van het Domaine de la Chaume is wellicht niet alledaags:
Het is een eiland in de moeraszone van Poitevin, ligt op 25 m hoogte in
de meest zuidelijke van de vier zones van de Vendéewijngaard: Vix.
De bodem wordt gevormd door oude aanslibbingen van klei die op een
kalkondergrond liggen. Het geheel vormt een licht hellend plateau. Het
klimaat is er gunstig voor de Bordelese wijnstokken. Een jong koppel creëert
er uit het niets, tussen 1997 en 2003, een wijngaard van 18 ha. 2004 is
de 2de oogst. De cuvée Bel Canto brengt
een sympathieke expressie
van merlot en moet jong
gedronken worden:
zoethoutachtige aroma’s
van fruit, ook wat thee, aangenaam soepele
en frisse wijn. Orfeo, 70% merlot en 30% cabernet-sauvignon, heeft wat
meer in zijn marge: geuren van zwart fruit en kruiden. De smaak is flink
gestructureerd. De frisheid en het sappig tannine van de cabernet harmoniseren goed met de rondheid van de merlot. Matige finale met wat
bittere amandel. Nog een drietal jaren bewaren.

Bernard Arnould
ALKA 2003, HACIENDA ARAUCANO (CHILI)
Er waren eens twee broers, erfgenamen van een Bordelese familie die
eigenaar was van wijngronden, die hun riante omgeving achterlieten om te
zien of de wijnstokken ook elders iets goeds konden geven. Ze vonden eerst
domeinen in Spanje, daarna in Frankrijk in Fitou, in Argentinië, in Portugal
en tenslotte in Chili. In dat laatste land, meer bepaald in de regio van
Colchagua, kochten de broers de Hacienda
Araucano. Het is precies
daar waar zij hun beste
carménères selecteerden
die vandaag deze Alka
(haan in het Arauciaans) voortbrengen.
De carménère is het ideale bindteken tussen hun geboorteland Bordeaux
(waar hij sinds de phylloxera nog maar weinig voorkomt) en Chili (waar men
deze druif eertijds voor merlot aanzag).
Het perceel waar deze druiven vandaan komen is gemiddeld 15 jaar oud en
kent een laag rendement. De “Hermanos” hebben geduld moeten hebben,
want de carménère rijpt vrij laat. Maar genoeg gekletst, we hebben hier in
het glas een krachtige wijn die imponeert met zijn intense geur van fruit
(morelkers) doorspekt met tonen van kaneel en Provençaalse kruiden. In de
smaak treft opnieuw de kers, maar dan rijper. Precies! Het tannine is goed
versmolten en rivaliseert met het fruit. De indrukken blijven lang nazinderen,
deze seigneur van de Andes is stevig. Niet te lichtvoetig, maar veeleer een
krachtpatser. Hij is elegant en tegelijk toch doortimmerd. Reserveer de wijn
voor krachtige gestoofde vleesgerechten (en waarom niet een Chileense con
carne). En de fles hoeft ook niet in één keer geledigd te worden (15% vol.).
En nog iets voor de liefhebbers van woordspelingen (we konden er niet aan
weerstaan…): geen Seltzer nodig bij deze Alka! (wouah…).

SCHATZ CHARDONNAY
SIERRAS DE MÁLAGA

EN

PINOT NOIR 2004,

In de tijd van de Romeinen was de omgeving van Ronda bedekt met
druivelaars. Tot op 600 m vond men druivenstokken, die de regio met
wijn bevoorraadden. Daarna is de wijngaard verdwenen; men weet niet
waarom. Op een dag bezoekt een Duitser, telg van een oude familie uit
Württemberg, de regio. Hij stelt vast dat Ancipo, het Romeinse Ronda,
de titel van administratieve en politieke stad had en dus het recht had om
zijn eigen munt te slaan. Op de munten werden de twee stadssymbolen
afgebeeld: een korenhalm aan de ene zijde en een druiventros aan de
andere zijde. Het idee om de wijngaard
opnieuw aan te leggen,
wordt al vlug het
hoofddoel van onze
Friedrich.
In 1982 plant hij voor het eerst stokken te
Sanguijuela, op 10 km van Ronda. De eerste resultaten zijn niet erg
bemoedigend: de lokale wijnstokken kunnen de koele nachten niet aan.
Doorzetter als hij is, probeert hij een hele serie van Franse en Duitse
druivelaars uit. Tussen de lemberger, petit verdot, trollinger, merlot en

Hervé Lalau
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compagnie, lijken chardonnay en pinot noir zich het best aan te passen.
Een zeer originele chardonnaywijn en een al even originele pinot noirwijn.
De eerste neigt duidelijk naar het oxidatieve type, maar het blijft aanvaardbaar. Snel ontplooiende geuren van kweepeergelei, amandelpasta,
gedroogde abrikoos en zwarte peper. In de smaak treft het mineralige,
ook het ietwat ziltige. Veel geel fruit met wat tonen van wierook.
Het frisse en het smeuïge lijken elkaar de loef te willen afsteken.
De tweede heeft de frisheid van een Bourgondische pinot noir en de
rondheid van een op zijn Frankisch gelagerde blauburgunder. Het geeft de
wijn veel geur van gekonfijte kers met tonen van dragon, warm hooi en
bosaardbei. Het licht getoaste bedekt het laagje rode bessengelei.
Krachtig en tegelijk lichtvoetig met een verrassende frisheid.
Twee totaal onverwachte wijnen in het zuiden van Spanje.
Biologische wijnbouw op de zanderige kleibodem en de zachte hellingen
van een valleitje.

DOMAINE

DE LA

TRAPADIS 2003, RASTEAU

Rijk, geconcentreerd met redelijk wat alcohol dat de jaargang bevestigt.
Men zou een zware plompe en vermoeiende wijn verwachten, maar dat is
niet het geval: de materie is evenwichtig. De wijnstokken zijn dan ook
30 jaar oud en in klei-kalkbodem aangeplant.
Biologische cultuur met beperkte rendementen dankzij een korte snoei.
Ook worden de druiven van te jonge planten verwijderd.
De gisting verloopt in betonnen kuipen
bij lage temperatuur.
Het fruit blijft
gevrijwaard in de
wijn. In de geur
rijkelijk veel aroma’s van zwarte
en rode (kers) vruchten met een vleugje
kruiden. De wijn heeft de kenmerken van een “vin doux naturel”.
De smaak blijft echter vrij strak zonder te alcoholrijk te zijn.
Uiteraard zal men zijn tijd van genieten moeten kiezen: een moment van
meditatie of een chocoladetaart begeleidend. De verlichte amateur geniet
ervan met een fijne sigaar. De ideale temperatuur bij het opdienen draait
bij voorkeur rond de 14 à 16°C, dat benadrukt zijn fruitig aspect.

Marc Vanhellemont
DOMAINE

DU

CASA BLANCA 2005, COLLIOURE

Het proeven van deze mediterraan begint met het waarnemen van een
prachtige purperen kleur. In de geur komt
een fraaie complexiteit
opzetten van kruiden,
zwart fruit (braam,
cassis) en ook rood
(kers). Voeg daarbij een vleugje violet,
wilde kruiden en wat gerookt. In de smaak verrast vooral de frisheid.
Het is geen immens krachtige Collioure, maar hij is toch plezierig om
drinken. Kan alleen gedronken worden, maar ook bij geroosterd en
charcuterie.

DOMAINE

DU

CAILLOU 2003, CHÂTEAUNEUF

DU

PAPE

Deze AOC brengt doorgaans erg complexe wijnen dankzij de verscheidenheid aan de rits toegelaten wijnstokken. Hier is dat niet het geval, de
assemblage is minder uitgebreid, maar daarom niet minder kwalitatief.
Het beluchten wordt aanbevolen, de geur
toont wat animale
elementen, veel
zwart fruit, zoethout, kers en wat
kruiden. De smaak is suave en toont
een fraaie kracht die enkele seconden nazindert,
met in finale wat blonde tabak. De wijn vraagt een klassieke begeleiding
zoals eend met sinaas of met morelkrieken. Ook een gebraden uit de kluiten
gewassen hoen of wild kan deze stevige zuiderling best aan.

DOMAINE DE FONDRÈCHE FAYARD 2004,
CÔTES DU VENTOUX
Sébastien Vicenti en Nanou Barthélémy willen vooral frisheid en soepelheid
benadrukken. Wat evolutie laat toe om
beter de goede
bijblijvende materie
op te nemen.
Granaatkleurig en
compact, de rijpheid wordt bevestigd.
Opvallend zwarte en rode bessen, wat witte peper en een toontje hout
plezieren de geurzin. Grillades of gebraden gevogelte kunnen er heerlijk
mee smaken, zelfs als de wijn op zich ook al meer dan voldoet.
Het is aangenaam om zulke goed evenwichtige wijnen op de markt te
vinden.

CLOS HAUT-PEYRAGUEY 2002, SAUTERNES
Heeft 2002 als jaargang moeten inboeten tegenover de exceptionele
2001? Deze vraag konden we ons net voor het einde van de zomer
stellen, maar september heeft wel één en ander rechtgezet.
Er moest uiteraard veel geselecteerd worden en voor de meesten duurde
de gisting tot eind november.
Het selecteren heeft in de Clos aan Jacques Pauly de mogelijkheid
geboden om een wijn te maken die elegant en geraffineerd is.
De wijnen die 18 maanden in barriek
lagerden,werden
geleidelijk van de
droesem ontdaan,
dankzij een 5-tal
oversteken. Zodoende bewaart men
alle smaak en geurkwaliteiten van de wijn. Goudgele levendige kleur.
Sensuele geur met fraaie tonen van verse abrikoos, acaciahoning, licht
getoast brood en zachte delicate kruiden.
De tedere smaak blijft niet achter. Alhoewel niet te krachtig zindert het
fruit elegant lang na. Een wonderlijke wijn. De kantachtige finesse met de
licht gekonfijte tonen zullen de liefhebber beroeren met abrikozentaart.
De wijn kan ook verrassen met een bladerdeegtaartje met peer en wat
roquefort, dat voor het contrast zorgt.

MAS FONDRÈCHE O’SUD 2004
Sébastien Vicenti heeft zich met zijn talentrijke buur, de jonge Didier
Robert, geassocieerd om deze assemblage
van syrah en grenache
te creëren.
Het resultaat laat niet
op zich wachten. Met
minder dan 40 hl/ha hebben de druivelaars
een frisse en rijkelijke most geleverd. De gisting verliep in inox kuipen.
Diepdonkere kleur met enkele roze tinten,wat op enige evolutie lijkt.
In de geur domineert het rode fruit dat ook wat kruiden, gedroogd gras
en ook wat violet meekrijgt. De smaak is vol en fruitig met een verfijnde
zuurheid die aangenaam nazindert. Een goed evenwichtige wijn die alle
smulpapen zal bevallen.

(Vervolg blz 28)
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LA BADINERIE

DU

PECH 2003 (VIN

DE

TABLE)

Bij de overname hebben Magali Tissot en haar compagnon helemaal het
roer omgedraaid. Het verbouwen verloopt nu na analyse van elk perceel.
Er wordt thans met de hand geoogst en de rendementen worden beperkt.
In 2003 kozen ze ervoor om een tafelwijn te maken in plaats van een AOC
Buzet. Deze ommezwaai treft men ook in
het atypische karakter
van deze wijn. Wij, de
proevers, kunnen de
komst van zulke wijnen
enkel toejuichen. Rijkelijk veel tonen van
bosvruchten en een mooie materie met elegant tannine. De frisheid in de
finale blijft enkele seconden aangenaam nazinderen. In de geur komt
vooral wat hout opzetten, dat snel verdrongen wordt door wat humus en
tonen van rood en zwart fruit. Een goed klinkend samenspel. Dit is waarschijnlijk te danken aan de lange (2 jaar) lagering in “demi-muids”
(middelgrote tonnen van 600 tot 1000 liter), waarvan 1/3 nieuw zijn.
Wees niet verrast van de textuur van de wijn die niet gefilterd werd; wat
een ongewoon tactiele gewaarwording veroorzaakt. Opmerkelijk is ook de
superbe robijnrode kleur, zeer compact. Of hij nu alleen gedronken wordt
of met rood vlees of wild, men zal er zeker nog lang over praten.

CLOS THOU CUVÉE JULIE 2004, JURANÇON
Deze Cuvée Julie toont een fraaie goudgele kleur. De 75% gros manseng
wordt aangevuld met petit manseng. Vergist deels in cuves (60%) en
deels in eiken vaten (40%). Daarna lageren de wijnen 10 maanden op de
fijne gistdroesem. Het geheel biedt een frisse, subtiele en geraffineerde
geur met tonen van gekonfijte citroen, witte bloemen en wat munt.
De goede frisse smaak is vrij krachtig met exotische tonen van passievrucht en blijft goed nazinderen. Indien
Julie u met de fiets zou
begeleiden, zult u
zonder moeite de
Pyreneeën oprijden.
De Aubisque of de Pourtalet zijn wel niet
gegarandeerd. De rit kan wel eindigen rond een gebraden speenvarken
of een kalfslende met roomsaus. Ook Roquefort, Rocamadour of een
Ossau Iraty kunnen van de partij zijn. Of simpelweg een glaasje om zo te
drinken, kan ook fijn zijn.

PILHEIROS 2004

EN

PILHEIROS GRANDE ESCOLHA 2004, DOURO

De 12 ha schistegronden in de Alta Douro (Cima Corgo) worden door
de Bordelezen Jacques en François Lurton uitgebaad. In deze bodem
kunnen de planten naar hartelust vele minerale ophalen en doorgeven
aan de zonovergoten bessen. Het verschil tussen de twee wijnen zit
hem in de structuur.
De Pilheiros die genereus is en 14,5% vol. haalt, is evenwel niet plomp.
Integendeel hij heeft een fraaie frisheid, compacte tonen van kers, donkere
chocolade en peper. Het plezier is de leidraad in deze wijn. Geen agressief
tannine, maar toch stevig genoeg om
vrolijke smulpapen in te
palmen.
Tinta roriz, touriga franca
en touriga nacional
bieden aan de geur een palet dat veeleer
aanleunt bij bosbessen, violet en wat kardemon. De Grande Escolha heeft
hetzelfde alcohol % maar biedt een totaal andere structuur. De compactere
kleur met violet tinten is prachtig. In de geur gaat de expressie van de
touriga franca (100%) veeleer richting zwarte vruchten (braam, cassis,
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vlier) en wat frambozenjam. Ook enkele tonen van violet, vanille en zachte
kruiden. Alles is hier elegant en geraffineerd.
De smaak is fris en laat het rode fruit de vrije loop. De klasserijke materie
geeft in de smaak een gevoel van rijkelijkheid, het tannine is zijdezacht.
In de finale komen kruiden (muskaat en peper) aangenaam opzetten.
Een wijn voor de gastronomie die niemand onberoerd laat.
Zijn plaats aan tafel is zonder meer bedoeld om de meest edele gerechten
te begeleiden.

Gérard Devos
CAMPAGNE

DE

GAURE – VIN

DE

TABLE – CHÂTEAU

DE

GAURE

Bijna blank. De geur toont een mengeling van aroma’s van ciderappels
en zachte peer, perzikenvlees en brokkeling van noot, ook komijn en
gedroogd gras. Bij elk ruikmoment veranderen de aroma’s.
In de smaak spreekt eerst de frisheid, daarna het minerale en tenslotte
vrij zachte tonen. Het witte fruit geeft in deze wervelende geuren vrije loop
aan alle aroma’s. Variaties appelen, peer, sleebes en in finale wat hazelnoot
en amandel. Komijn, koriander, tijm, salie en wat look verruimen de complexiteit. Een verrassende wijn die men
beslist moet proeven.
Deze Languedocwijn
assembleert mauzac
en chardonnay die van
biocultuur komen.

TOROS AMANT NOVILLO 2005
BODEGAS TORESANAS

Y

OROT

CRIANZA

2002

De eerste, de Novillo (of jonge stier) laat het fruit tussen de tanden kraken,
zo rijk en weelderig is hij. Een wijn die zonder overdrijven de dynamiek van
een jonge stier in zich heeft! Met inbegrip van voldoende frisheid, soepele
tannines, sap én volume, zodat je al snel zin krijgt in een tweede glas. Jong
te drinken, liefst binnen zijn eerste levensjaar waarbij nadenken niet echt
nodig is.. De tweede, de Toro Orot, dieprood gekleurd, bezit de elegantie
van een crianza, of zeg maar een wijn die voortreffelijk gelagerd werd. Heel
zuiver fruit, kruidige toets, mineralen die verwijzen naar de bodem waarop
de stokken gedijen, discreet hout en een stevig temperament. Het maakt
van deze wijn een intelligente minnaar die evenwel iets minder vurig is.
Wijn, het blijft een kwestie van smaken… Dit is een domein waar men
graag gebruikt maakt van woordspelingen. De betekenis van Toro Orot is
glashelder. Voor Amant Novillo is dat veel minder duidelijk. Want Novillo
betekent naast “een vurige en pittige jonge
stier“ ook “een bedrogen
man“. Blijft de vraag wie hier
de minnaar wordt?
Aan u om te kiezen!
Beide wijnen worden gemaakt van 100% Tinta
de Toro (lokale benaming voor de tempranillo).
De Novillo vergist gedurende 25 dagen op roestvrij staal bij 15-18°C.
Nadien gaat de temperatuur de hoogte in tot 30°C. Hij wordt gedurende
4 maanden op nieuwe Franse eik gelagerd.
De vinificatie van de Orat omvat 25 dagen op roestvrij staal bij constante
temperatuur, net zoals de Novillo. De Orat wordt nadien gedurende 14
tot 16 maanden gelagerd op nieuwe Franse eik en krijgt daarna nog 1 jaar
rijping in de kelder mee alvorens hij op de markt gebracht wordt.
Bodegas Toresanans is het levenswerk van Antonio Sanz, een wijnmaker met
meer dan 17 jaar ervaring in Rueda. Na zijn jarenlange ervaringen met de
verdejo besloot hij zijn droom te gaan realiseren. In 1997 maakte Antonio
zijn allereerste domeinwijn.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

Ontdekkingen

Sainte Eulalie, drie keer «beste»
Nieuwe triomf voor
de appellatie Minervois
La Livinière: nadat één van
de flessen van dit domein
vorig jaar op een Engelse
wedstrijd de titel van
«Beste Rode wijn ter wereld»
wegkaapte, komt dit domein
opnieuw in de actualiteit
dankzij La Cantilène 2003
van het Château Sainte
Eulalie, dat de titels van
“Beste Rode Franse wijn”,
“Beste Rode blendwijn”
en “Beste wijn onder de
25 $ in Canada“ in de
wacht wist te slepen.

Drie keer “beste wijn” voor eenzelfde wijn in eenzelfde wedstrijd, geen
wonder dat we geïntrigeerd zijn.
Eventjes ons licht opsteken. De
International Value Wine Awards
2006 is een wedstrijd die georganiseerd wordt door het Canadese
blad Wine Access. Het bekroont de
beste wijnen verkocht in Canada
onder de 25 Canadese dollars. De
jury bestaat voor 90% uit Canadese
wijnprofessionals en specialisten.
Het aantal stalen wordt beperkt tot
750. Dit aantal is geen nadeel want

de wijnen die verkocht worden in
Canada ondergaan eerst een voorselectie alvorens ze op de markt
gebracht worden.
Uiteraard blijven deze wedstrijden
een loterij: naast de kwaliteit van de
wijn zijn er immers andere factoren
als de kwaliteit van de jury, de homogeniteit van die jury, het aantal
geproefde wijnen, en vooral de plaats
die de wijn inneemt in de serie.
Indien hij geplaatst wordt na twee
of drie middelmatige wijnen zal hij
uiteraard een mooie score halen;
maar indien hij geproefd wordt na
twee of drie bodybuilders zal zijn
elegantie al veel moeilijker tot uiting
komen bij de juryleden daar hun
smaakpapillen reeds oververzadigd zijn.
Alle gouden medailles zijn dan ook
niet van gelijke waarde. De waarde

van die medaille hangt af van de
belangrijkheid en de ernst van de
organiserende wedstrijd.
Ander belangrijk gegeven: de meest
prestigieuze wijndomeinen nemen
niet meer deel aan wedstrijden.
Ze hebben immers alles te verliezen
want wat als ze minder goed geklasseerd worden dan een veel goedkopere wijn… Toch dient gesteld dat,
zelfs indien het niet altijd de allerbesten zijn die winnen, de betere wijnen toch steeds het hoogste schavotje halen. Wat er ook van zei, wij
proefden 2003 en 2004:

CHÂTEAU SAINTE-EULALIE 2003
LA CANTILÈNE
Granaatrood met robijnrode tinten.
In stilstaande fase doet de neus

denken aan tabak en kaneel; na
walsen tonen van kleine woudvruchten, mooi fris, braam en veenbessen. Mooi gevulde aanzet, goed
gestructureerd, mist een tikkeltje
vulling in het midden.
Even in een karaf overgieten en alles
verandert: de wijn wint aan volume,
wordt rijker, het discrete en goed
versmolten hout komt meer tot
uiting. Mooie kruidige finale.

CHÂTEAU SAINTE-EULALIE 2004
LA CANTILÈNE
Wijn met robijnrode tinten en mooi
briljant.
De neus is rijk en complex, mooi volume en vooral getuigend van klasse.
De mond is gevuld en harmonieus,
barstensvol rood fruit bij de aanzet,
nadien kruidige toetsen met een
dominantie aan peper. Een heel zachte
structuur. Heel mooie wijn.
2003 is een moeilijke jaargang die
gekenmerkt werd door gebrek aan
water, wat de meeste wijnen stukken
harder maakte.
La Cantilène 2003 weet zich zeer
goed uit de slag te trekken. Ietwat
hard in het middenrif waaraan je de
jaargang kunt herkennen. Naar onze
mening is voor de 2004 een heel
grote toekomst weggelegd.

Guido Jansegers
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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Rubriek uit de Rhône

Het zuiden van de Ardèche
Eens de grote wegen verlaten,
treft het rustieke landschap met
woeste en niet door pollutie
bezoedelde vergezichten.
Een verlaten plek, een groen
eiland, ver weg van het drukke
verkeer langs de Rhône.
Eertijds nog een nadeel, is
dit isolement nu een troef.
Het is een soort label voor een
gegarandeerd groene natuur
en de voedingsproducten die
er gewonnen worden:
“gecultiveerd met pure lucht!”.

bodem al biedt. Dit verklaart ook
de hardheid van de mens te velde
en differentiëert de productie.
De Ardèche vertaalt zich in een
aantal microgebiedjes die, zelfs op
enkele meters afstand van elkaar, al
een totaal andere kwaliteit bieden.
Sterke neerslag (800 à 1.100 mm)
wisselen er af met droge en zeer
warme periodes en koele nachten.

De drie appellaties
van de zuidelijke Ardèche

De Ardèche van de Cevennen, wijngaarden van L’Argentière

Schematisch vindt men in het noorden van de zuidelijke Ardèche het
vulkanisch Coiron-massief. Ten westen
botst het gebied op de granietsokkel
van de Cevennen. Het centrum is erg
kalkachtig en wordt afgezoomd door
een zandachtige keibodem.

Het klimaat
Een mengeling van krachtige
middellandse zee invloeden samen
met continentale contrasten en
milderende gematigdheden verhogen de complexiteit die de

Voor een goed begrip ter plaatse
Een bezoek aan Vinimage, het museum voor de wijn van de
Ardèche, is aan te bevelen. Een oud gebouw in het centrum van
Ruoms biedt over 400 m_ en in 9 zalen, een zeer didactisch overzicht van het terroir en de geologische vorming, proeverij incluis.
Met schema's, foto's, maquettes, spelletjes verduidelijkt men het
algemeen beeld van het wijnland.
www.vinimage.tm.fr contact@vinimage.tm.fr
Dorp van St Mondan

Een bijzondere geologie

Domaine de Coulange

De bodem bestaat uit een mineraalrijk patchwork waar recente en primaire aanslibbingen zich vermengen. De Ardèche was het toneel
van heel wat geologisch tumult.
Het eertijds hoogopgaande minerale
voetstuk, de Everest waardig, kende
alle periodes van erosie en ophopingen om het huidige gevarieerde
landschap te kunnen bieden. De
wijnbouw vindt vooral zijn plaats
dicht bij de waterloopjes die de
Ardèche bevoorraden. Elk valleitje
biedt tal van hellingen, terrasjes en
plateautjes bestaande uit vruchtbare
aanslibbingen of granietachtige
zandbodem.
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Vivarais, Ardèche en Rhône zijn
de drie sleutelwoorden in de wijngaarden van de zuidelijke Ardèche
(herinneren we eraan dat in het
noorden de crus van de noordelijke
Côtes-du-Rhône liggen).
De “Vins de Pays des Coteaux de
l'Ardèche” en “Vin de Pays des
Comtés Rhodaniens” liggen verspreid in 82 gemeenten en tellen
samen 7.700 ha. Dit is een grote
brok die aansluit bij het zuidelijke
deel van de Côtes-du-Rhône (van
de Ardèche) met 4 gemeenten van
het kanton Bourg Saint-Andéol.
Tot slot nog 14 gemeenten, samen
goed voor 700 ha, van de Côtes du
Vivarais, die tussen de twee voorgaande liggen.
De “Vins de Pays”
De “Vins de Pays” liggen in 4 duidelijke verschillende geologische eenheden. Plateaus van rode mergel
met kleiachtige randen; hellingen
met grijsgele mergelachtige grès;
klei- en zandachtige heuveltjes met
jura-grès in de ondergrond en wat
keienachtige entiteiten van oude
alluviale aanslibbingen vermengd
met vulkanisch puin. Het is het land
van de éénwijnstokwijn die er bijna
de helft van de productie inneemt.
De Côtes-du-Rhône en
de Côtes-du-Rhône Villages
De Côtes-du-Rhône en de Côtesdu-Rhône Villages (zonder vermelding van de gemeente) liggen
verspreid rondom het stadje Bourg
Saint-Andéol. Keienbodems in
overvloed. De wijngaard ligt op de
samenloop van Ardèche en Rhône
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Enkele flessen
LES ÉGLANTIERS 2005 VDP
COTEAUX DE L’ARDÈCHE
DOMAINE DE PEYRE BRUNE
Bijna blank goudgeel. Tonen van
duidelijk rijpe appel, wat kaneel en
kruidnagel, verfrissende
limoen. De smeuïge
smaak leunt aan bij het
oxidatieve, beurse appel,
mispel, kweepeer en
wat citroen die de
geur opfrist. Een
minerale ondertoon
structureert het
geheel en laat de
ontplooiing van de
florale aroma’s toe.
75% sauvignon
+ 25% chardonnay,
jonge wijnstokken
van 12 jaar oud,
in kleiachtige kalkbodem aangeplant, laag
gemiddeld rendement van 30 hl/ha.
De gisting verloopt bij lage temperatuur, geen appelzuurafbraak.
De wijn lagert 4 maanden in eiken
tonnen op de gistdroesem die
regelmatig opgeroerd wordt.

Domaine Saladin

in verschillende terrasjes op 15 tot
145m hoog. Deze laatste komen
overeen met de terrasjes van de
Villafranchien-formatie, eigen aan
de Châteauneuf.
De 21 wijnstokken van de Côtesdu-Rhône zijn er toegelaten..
De Côtes du Vivarais
De Côtes du Vivarais, sinds 1999
AOC, liggen verdeeld over
9 gemeenten. De bodem is er
kalkachtig, behalve daar waar de
appellatie de Rhône en de Ibie
raakt. Daar vormen kleiachtige
terrasjes bedekt met keien, de
bodem. Even weg daar vandaan treft
men ook graniet uit de Cevennen
aan. Grenache en syrah nemen
de rode wijn voor hun rekening,
cinsault komt er bij voor rosé.
Clairette, witte grenache en marsanne staan in voor de witte wijnen.
De rode wijn overheerst ruimschoots in het Ardèche territorium.

Te zien!
Het landschap is woest maar adembenemend mooi. “Pourtant, que la
montagne est belle…” zong Ferrat,
een autochtoon. Rondom
Argentière settelt het landschap zich
rondom een waterloop, loopt een
heuvel op waar de horizont achter
een in stenen opgetrokken dorpje
verzinkt. Dit is de Ardèche van de
Cevennen. Het land van de middeleeuwse gehuchtjes waar men na
stevige wandelingen door berg en
dal dicht bij een haard kan aanleunen. De onbekende Ardèche vraagt
veel tijd om er doorheen te komen

en tegelijk te bezoeken. De straatjes
en wegeltjes zijn er zo eng dat men
traag, maar zeker aankomt.
De Ardèche is ook het land van de
Picodon, een klein geitenkaasje met
AOC dat men ook in de Drôme, aan
de overzijde van de Rhône, kan aantreffen. En ook nog de kastanje, of
kastanjes omdat er meerdere soorten
groeien. Het is een luilekkerland.
Een vulkanisch landschap met de
talrijke dorpjes gebouwd in basaltsteen, valleitjes, plateautjes, architectonische bezienswaardigheden
zoals te Viviers, die men enkel ziet
door de begane paden te verlaten.
Verre van volledig te zijn, geeft
deze lijst toch al een indruk van het
potentieel aan oeno-toeristische
mogelijkheden van dit gedeelte
van de Ardèche. Te zien, dus!

DOMAINE DE COULANGE 2004
CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
Granaatappelrood.
Onweerstaanbare
weelderige geur met
tonen van boerenjongens, kaneel,
sleebessenlikeur,
salie, peper,
braambessenjam.
De smaak lijkt bij
de eerste slok wat
gesuikerd. Van die
zachte indruk,
geniet het tannine

Het ontbreekt er ook
niet aan jonge wijnbouwers
Zoals bij vele wijnbouwers volgen
de generaties zich op en gelijken (al
of) niet op elkaar. Ze zijn al inventief
of origineel anders of ook weer
niet. Ook de Ardèche ontsnapt er
niet aan. Enkele namen…
Domaine de Peyre Brune

om zich achter het fruit te verbergen. Tannine en fruit vormen de
steunpilaren in deze hoofse karaktervolle wijn, die bedwelmend
nazindert.
60% grenache + 40% syrah,
35 jaar oude wijnstokken die op
kleirijke hellingen bedekt met
gerolde keien groeien.
De expositie is zuid – zuidoost en
kijkt uit over de Rhône.
Na een strenge selectie laat men
de druiven 20 dagen gisten in
betonnen kuipen. Dagelijks wordt
er tweemaal overgepompt.
Lagering in kuipen.
Terroir van Beaulieu, domaine de Peyre Brune

DOMAINE SALADIN LOÏ 2005
CÔTES DU RHÔNE
Diepdonkere granaatkleur. In de
geur vermengen zich tonen van
rood en zwart fruit en heel wat kruiden. De lichtvoetige smaak tintelt
teder met tonen van
rode besjes, aardbei-jam
en kersensap. Vleugjes
komijn en peper benadrukken de citroenachtige frisheid waarin
ook zeste van citroen
waarneembaar is.
De smeuïgheid met
tonen van amandelpasta omvatten het
zijdezachte tannine.
De finale is luchtig
met wat kersenpit
en notenlikeur.
70% grenache
+15% syrah + 10%
carignan die ongeveer
50 jaar oud zijn, + 5% bourboulenc.
De bodem is kleiachtig, bedekt
(Vervolg blz 32)
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blauwe bes en bosaardbeien, wat kurkuma,
Jamaicapeper en zwarte
peper.
In de smaak is het
discours hetzelfde:
het fruit baadt in
een strak tannine.
Rijp tannine maar
het vraagt om
getemd te worden
vooraleer u de
weelde van deze
nectar zal kunnen
genieten. Het strakke
stramien biedt dankzij het beluchten al zijn
charme. Het fruit stroomt langs
alle kanten toe. Men moet dus
wat geduld oefenen om het geheel
te ontgrendelen en te kunnen
genieten van al die weelde.
Assemblage van 90% mourvèdre
en 10% grenache.
Het rendement draait om en bij
de 15hl/ha.

Terroir rhodannien, Saint Marcel

met “galets” en naar het zuiden
georiënteerd. Rendement = 39 ha/hl.
De gisting verloopt, behalve voor
syrah en bourbelenc, volgens de
maceration carbonique-techniek.
Rendement bedraagt 39 hl/ha.
9 maanden lagering en zonder
filtering gebotteld.
“Loi” is een dubbele hommage aan
Louis Saladin, de uitvinder van de
cuvée, en aan Sint Lodewijk die zich
tijdens de 12de kruistocht verzette
tegen Sultan Saladin.

HAUT BRISSAN 2005
CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
DOMAINE SALADIN
Kersenrood. Geur van
amandel, nootjes en
pas daarna kers, vervolgt op framboos en
bosaardbei. In de
smaak treft het zijdezachte tannine en
biedt nergens weer-

stand voor de fruitige evolutie.
Vlezig en redelijk vol met tegelijk
een strak stramien. Wat peper
omrandt de structuur die doorspekt
is met wat droge vruchten.
Elegant lang met veel fruit, kruiden
en frisheid, een dynamisch geheel.
Assemblage van 95% grenache en
5% syrah, 40 jaar oude wijnstokken
die in een bodem met gerolde
keien van Haut Brissan groeien, het
hoogste plateau van Saint Marcel
d'Ardèche. De omgeving is bijzonder, de wijnstok gedijt er achter de
clapas (door wijnbouwers opeengestapelde stenen) en dichte hagen
van eikenbomen en kastanjelaars.
De druiven werden op 14 september
geoogst en gisten gedurende 32
dagen. De wijn lagerde gedurende
9 maanden in foeders en is zonder
filtering gebotteld.

De oogst wordt volledig ontrist en
de druiven weken ten minste 21
dagen vooraleer ze geperst worden.
De La Calade lagert voor het bottelen nog enkele maanden in kuip.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

Vanuit tegenspoed groeit de coöperatie
Woest landschap en toevluchtsoord, de Ardèche heeft immer zijn
krachten gebundeld om zijn economie te behoeden voor tegenspoed. Met deze gedachte in het achterhoofd werd in 1967 de
Union des Vignerons Ardéchois gesticht. Vandaag zijn alle gemeenten
van de zuidelijke Ardèche er bij betrokken, wat 80% van de productie betekent. Niet minder dan 2500 wijnbouwers, verdeeld over
22 coöperaties zijn aangesloten, of 9.500 ha wijnland.
In het gamma vindt men een discrete wijn: La Modestine.
De wijn dankt zijn naam niet aan het discrete, maar maakt veeleer
allusie op de reis van Robert Louis Stevenson*, die op de rug van
een muilezel, luisterend (of niet…) naar de naam Modestine de
Cevennen doorkruiste. De wijn is afkomstig uit de omgeving van
de Cevennen, daar waar het reliëf dieper uitgesneden is en de grèsbodem wat kristallijn puin verzameld heeft. De wijnstok? Gamay,
zoals in de Beaujolais en op dezelfde wijze (met “macération
carbonnique”) bereid. Op de terrasjes waar deze gamay groeit kan
men nauwelijks met de machine oogsten. Enkele moedige handen
plukken jaarlijks de druiven begin september. Het rendement haalt,
omwille van het ruwe klimaat, amper 35 hl/ha. De nachten zijn er
koel, zelfs in de zomer. Het klimaat warmt pas op het einde van de
lente op, het moment van de bloei.

LA CALADE 2004 CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES MAS DE LIBIAN
Inktzwarte kleur. Zuiver fruit domineert de geur, wilde framboos,

Mas de Libian

* hij is de auteur van o.a. “Schatteneiland”, “Dr Jekill en Mister Hyde” en
“Met een ezel op reis doorheen de Cevennen”.»

Gamay Cuvée Modestine 2005
Vin de Pays des Coteaux de l’Ardèche
Zeer briljante lichte robijnkleur. Geur van framboos, kriek en rode
bes. Sappig tot in de strot. Erg charmerend, vlot wegdrinkend.
Zacht en fluwelig, floraal, wat terughoudend, typerend voor de
Cevennes, niet boers maar wel natuurlijk, zonder tierlantijntjes,
duidelijk gamay, zuiver en precies. Toont erg jong en moet nu
gedronken worden.
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Chileense Rubriek

Amayna
Amayna is een nieuw
Chileens bedrijf, dat in
de onlangs met druivelaars
aangelegde Leyda-vallei
ligt. Van de 120 ha zijn er
30 voor hun eigen wijnen
voorbehouden, de druiven
van de overige 90 ha
worden verkocht aan het
internationaal goed
gekend merk Montes.

Amayna bevindt zich 100 km te
westen van Santiago, in de
provincie San Antonio.
De zee is dichtbij, op 14 km.
Hierdoor is het klimaat minder
warm, met meer gematigde thermische schommelingen, dan in de
nabije Maipo-vallei. Het verzekert
een tragere rijping van de druiven.

Frans getinte filosofie
Wat verklaart de Fransgetinte
wijnbouwfilosofie van de familie
Gracés Silva en hun ploeg: de
Zwitserse wijnbouwer en oenoloog
Jean-Michel Novelle en Claudia
Gomès een Chileense die na haar
wijnstudies in Montpellier bij
Alphonse Mellot te Sancerre werkte maken deel uit van die ploeg.
De wijngaard is vrij jong.

de appel- melkzuur gisting. Deze
heeft volledig plaats in de 2004.
De geuren zijn vrij zwaar,
boterachtig en met tonen van
eikenhout, 50% nieuwe vaten.
De 2005 kende slechts deels malolaktaatgisting, ook al omdat minder
appelzuur in de rijpere druiven zat.
Slechts 30% nieuwe eik. De wijn is
eleganter en frisser. Tot slot, een
pinot noir 2004 waarmee men het
potentieel van de regio duidelijk
aantoont. Aangename geur met
cassisstroop, kers en juist genoeg
houttonen. De smaak toont smeuïg
en fruitig tannine, veel frisheid dat
in de rijkelijkheid, dankzij een rijpe
oogst, fraai opgaat. Hoog alcoholgehalte: 14,2% vol.

De eerste druivelaars werden in
1999 zonder onderstam aangeplant:
eerst sauvignon, chardonnay en
pinot noir, daarna syrah en viognier.
In de Leyda-vallei loopt geen rivier.
De eigenaars hebben water van de
Maipo moeten afleiden naar hun
wijngaarden en dat over een
afstand van 8 km.
De Chileense problematiek is dat
zonder irrigatie de druiven niet
fenolisch rijp worden. De kunst
bestaat er dus in zijn wijngaarden
goed te kennen om de verschillende
percelen met de juiste hoeveelheid
water te bevloeien, niet teveel,
niet te weinig. Er moet worden
geëxperimenteerd op het terrein.
De combinatie van zand, klei en
oude aangeslibde leem is niet
bepalend voor de kwaliteit van
de druiven, het water en ook het
variërende klimaat zijn dat voor
de jaargang wel degelijk!
Wat de rendementen betreft houdt
het domein zich aan de 50 hl/ha
regel, wat onder het Chileense
gemiddelde van 110 hl/ha is.
Men snoeit er in dubbele guyot en
doorgaans zijn de druivelaars naar
het noordoosten gericht.
De pluk verloopt er handmatig en
men selecteert er tweemaal: in de
wijngaard en in de kelder.

jaargang. 2003 is rijk, met veel
exotisch fruit. Ietsje zoet (4 g restsuiker met daarbij 14 % vol.) maar
overlevendig. 2004 darentegen is
droog met frisse aroma’s van
buxus, chlorofyl en veel frisse
mineraliteit. 2005 is een mooie
synthese van de twee vorigen,
hij is krachtig (14,5% vol.) maar
tegelijk fris met even wat CO2.
Het staal van de 2006 is het
evenwichtigst. De juiste alcohol,
zuurheid, smeuïgheid, fruitigheid
(vooral citrus) en ook frisheid.
Veelbelovend.
De twee volgende chardonnay’s
zijn ook vrij verschillend; dankzij

In het glas
Een proeverij van de niet-gebottelde
2006 tot en met 2003. Het proeven
van 2003er (de eerste jaargang) en
niet in barriek gelagerde sauvignon
toont de belangrijkheid van de
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De belangrijkste uitdaging van
Amayna ligt in de komende jaren.
Hoe ouder de druivelaars worden,
hoe evenwichtiger de druiven.
De wijn ervan zal een nog betere
balans tussen de hoge alcohol,
materie en zuurheid hebben.
Inderdaad, een juistere en preciezere irrigatie zal de schillen nog
beter doen rijpen, zonder evenwel
te hoog oplopende alcohol.
De diepere doorworteling van de
wijnstokken zal met het ouder
worden een belangrijke aanvullende
hoeveelheid droge rest met zich
meebrengen. Maar zo ver zijn ze
nog niet.

Bernard Arnould
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

De Belgische Wijnprofessionals
A.F. Mampaey & Co

A.F.

Cave des Oblats
04/342 68 92 - 04/ 344 33 73

MAMPAEY Co.

Creativenture

Fourcroy S.A
02/423.71.11
02/423.73.33

Rue Basse-Wez 339B - 4020 Liège

&

Cellier & Epicure

Chaussée de Nivelles 83
1420 Braine-l’Alleud
fourcroy@fourcroy.com

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

04/246.59.56 - 04/246.59.30

02/466.58.58 - 02/466.00.63
Gossetlaan 21 - 1702 Groot Bijgaarden
www.mampaey-wines.be
info@mampaey-wines.be
Propriétaire Champagne INFINI

Alhambra
09/233.35.36 - 09/233.35.36
Spaanse en Portugese Wijnen
Alpacastraat 27 - 9000 Gent
alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

Ch. de Waterloo 1469
1180 Brux./Brus.

Cellier des Templiers
02/772.50.05 - 02/772 41 21

0475/223.974 - 02/469.05.45
Bronstraat 11 - 1731 Zellick

De Clerck Wijnen

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78
Lange Nieuwstraat 35 - 2000 Antwerpen
galtraco@village.uunet.be
www.galtraco.be

Great Grapes Wine Belgium

336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com – www.banyuls.com

Chai & Bar

056/35.65.11
Burg. Vercruysselaan 14 - 8500 Kortrijk
info@wijnendeclerck.be
www.wijnendeclerck.be

De Coninck Vins Fins

Aliança-Dieximport

Caves Aliança

Avenue de l’Energie 6 - 4432 Alleur
info@creativenture.com
www.creativenture.com

02/374 85 33
02/375.70.31

02/421.60.80 – 02/421.60.81

02/454.85.30 - 02/454.85.38
Dorpstraat 68 - 1785 Brussegem
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

Avenue du Port 86 C – 1000 Bruxelles
contact@chai-bar.be – www.chai-bar.be

Hasselt millésime

Champion
02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10
Ch. de Bruxelles 37 - 1410 Waterloo

T. 03/321 67 19 - F. 03/322 93 14

02/ 772.40.65

Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

Ambrosius Wijnhandel
058/52.17.53 - 058/51.54.59
Zeelaan 228 - 8670 Koksijde
info@ambrosius.be - www.ambrosius.be

Basin & Marot
T. 02/347.64.66
F. 02/347.41.84
90a, rue du Page - 1050 Bruxelles
info@basin-marot.be - www.basin-marot.be

Biotiek b.v.b.a.
03/312.24.38
03/312.59.14
Ten Hoflaan 22
2980 Zoersel
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

071/25.72.11 - 071/25.72.16
rue du Colombier 9 - 6041 Gosselies
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

02/640.44.65

011/28 19 57 - 011/28 19 50

Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles

Schippersstraat 1 - 3500 Hasselt
info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

Wijninvoer Chateaux
From the Mediterranean
and the New World

Gsm: 0476/580.235
Industrielaan 38
1740 Ternat)
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

Delphico
Fax 03/828.92.00
Paviljoenlaan 11/2 - 2610 Wilrijk
info@delphico.be – www.delphico.be

De Vidts n.v.
03/776.53.55 - 03/766.16.48
Industriepark Noord 35
9100 St.Niklaas – info@devidts.be

Cinoco - C.I. Nolet
02/ 410 47 47- 02/ 410 14 54
Rue P. Van Humbeek 5 - 1080 Bruxelles
info@cinoco.com – www.cinoco.com

Wijnhuis Jeuris
Portugal Specialist
011/42.89.07
Schaapsweg 2 - 3550 Heusden-Zolder

051/22.28.50
Wallenstraat 31 - 8800 Roeselare
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

Maxi-Vins
DULST Wijnen en Likeuren

maxi vins
www.maxivins.be

BLEUZE INTERWINE
02/657.44.04 - 02/657.51.19
Overijse - Ring Est – Sint-Jansbergdreef, 10
Wine & Spirits Merchants Since 1691

03/450 93 11- 03/450 93 17

E. Becquaertlaan 2 B.1.26 – 2400 Mol
info@labuenavida.be - www.labuenavida.be

Catulle Yves
02/ 426 61 00 - 02/ 426 61 01
Rue de Ribaucourt 146/152 -1080 Bruxelles
wine@catulle.com - www.catulle.com
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Stockel - Rue de l’Eglise, 181
wijnen@dulst.be

Kartuizersweg 1A – 2550 Kontich
info@bleuze.be - www.bleuze.be

Buena Vida (La)
014/45 13 03 - 014/45 49 17

02/779.08.94 - 02/779.08.94

Concept Vins

On-line, 24/24 H
“The world of Lafite, Barros, Enate,
Ogier, Bouchard-Aîné, Paladin,…

02/ 478 51 64
ou 0477 / 21.62.63
Lagesteenweg, 73 - 1850 Grimbergen
www.conceptvins.com
info@conceptvins.com

Espacevin Pirard
Jacques Pirard & Fils

02/735.32.00 - 02/735.10.84
Woluwe - Avenue Prekelinden, 83

02/346.94.07 - 02/345.59.47
Uccle - Rue Vanderkindere, 113 a

02/268.00.13 - 02/268.36.66
Strombeek - Sint Annalaan, 21

085/25.18.91 - 085/25.11.93
Huy - Avenue de Batta, 5

067/77 31 01 - 067/77 11 99
rue de Bruxelles 74 - 1470 Genappe
info@espacevin.com
www.espacevin.com
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056/72.27.14 - 056/72.27.15
Kuurne - Brugsesteenweg, 289

050/60.29.63 - 050/60.29.61
Knokke - Dumortierlaan, 80

maxi vins
00352/26.31.15.52
00352/23.64.93.60

Dorpsstraat 42 - 9080 Lochristi
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

Pasqualinno
een andere kijk op wijn

(per chronologische volgorde)

Rue China 39
4141 Louveigné

Strassen (Gd. Duché Luxembourg)
Route d’Arlon 148

Mis en bouteille
09/356.68.76 - 09/356.69.87

AGENDA DER PROEVERIJEN VAN DE BELGISCHE
WIJNPROFESSIONALS

Vida – Vins d’Argentine
04/360.73.91
04/360.73.93

WIJNWINKEL

info@darby.be
www.darby.be

20-21-22/04 : themaweekend
Spaanse wijnen telkens van
10-19u, zon 17u.
4-5-6/05 : lentedegustatie
telkens van 10-19u, zon 17u.
1-2-3/06 : themaweekend
Zomerwijnen telkens van
10-19u, zon 17u.

Vigneraie (La)
071/31.32.27 - 071/32.54.09
avenue J. Henin 5 - 6000 Charleroi
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

Vinespa sa
WIJNINVOER CHATEAUX

089/62.17.62 - 089/62.17.63

21-28/04 - 5/05 : communiewijnen en lentefolliez
12-19-26/05 - 2/06 : Toscaanse
charme en Argentijnse tango
9-16-23-30/06 : Kaapse rust
en Siciliaans temperament

Weg naar Zwartberg, 63/1
3660 Opglabbeek
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

Poulet Bernard sa
02/414 41 39 - 02/414 35 14
Rue des Béguines 118 - 1080 Bruxelles

Predikaat
011/59 33 08 – 011/31 33 67
Halingenstraat 72 - 3806 Velm/Sint-Truiden
info@predikaat.be - www.predikaat.be

Toby Vins sa

Finest Wines & Food from Spain
02/523.79.58 - 02/524.16.47
rue Verheyden 86 - 1070 Bruxelles
info@vinespa.be - www.vinespa.be

WINE CORNER/DESPERT
21-22-23/04 : lentedegustatie
(za, zo 14-19u, ma 14-18u).

Vinotrade b.v.b.a.
03/658.18.35
03/658.61.51

DELPHICO
22/04 : lentedegustatie,
Rubenszaal, Crown Plaza Hotel
Antwerpen.

Kuipersakkerstraat 147
2900 Schoten
info@vinotrade.be www.vinotrade.be

GALTRACO

Wijnfolie

22/04 : proeven van het
volledige assortiment.
Humbeeksebaan 201,
Zemst-Laar, 13-17u. Gelieve
uw deelname te bevestigen.
4-5-6/05 : proeven van ons
volledig assortiment 14-19u.
Koetshuis, Lange
Nieuwstraat 31, Antwerpen.

04/264.10.72 - 04/264.67.49
Rue P. Michaux 76 - 4683 Vivegnis
caviste@toby-vins.be
www.toby-vins.be

Trebius Valens

064/73 00 00 - 064/73 00 01
Rue Mahy Faux 135
7133 Binche (Buvrinnes)
info@trebiusvalens.com
www.trebiusvalens.com

Velu Vins
02/520.60.68 - 02/520.92.85
rue de la Bienvenue 19 - 1070 Bruxelles
info@veluvins.be - www.veluvins.be

Vents d’Anges (Les)

Hans Dusselier +32(0)477 35 00 88
Stratem 7, B-9880 Aalter
info@wijnfolie
www.wijnfolie.be

VELUS VINS
22-23/04 : lenteproeverij
10-21u. Autoworld, Jubelpark,
Brussel.

Wijnwinkel (De)
015/76.07.03 – 015/76.07.04
IJzerenleen 67
(entrée par la Lange Schipstraat)
2800 Mechelen
marc.smets@dewijnwinkel.be
www.dewijnwinkel.be

WIJNFOLIE
22-23/04 : event natuurlijke
wijnen in Gent. Meer info op
www.natuurlijkewijn.be.

Wine Corner
03/234.00.17
03/237.51.13

TREBIUS VALENS
25-26-27-28/04 : degustatie
van onze selectie uit Veneto.
Woe 14-18, do 10-20,
vrij & za 10-18u.

Mechelsesteenweg 97
2018 Antwerpen
info@despert.be
www.despert.be

ALHAMBRA
28/04 : themadegustatie van
10 tot 17u, vrije toegang
2-3/06 : open fles dagen van
10 tot 18u

Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09
Rue St-Ghislain 55 - 1000 Brux./Brus.
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

BIOTIEK

0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

28-29/04 : degustatie van
biologische wijnen, 14-19u.

Advertentie
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5-6/05: degustatie van biologische wijnen, 14-19u.

CHAI & BAR
Elke maand kunt u in de
Tasting Bar een nieuwe selectie
wijnen proeven, tegen zeer
zachte prijzen.

JEURIS WIJNHUIS
30/04 : gastronomische avond
i.s.m. restaurant ‘t Fornuisje,
met topwijnen uit Bourgogne.
Reservatie verplicht.

ESPACEVIN PIRARD
12-13/05 : opendeurdagen
telkens 10-18u, met aanwezigheid van wijnboeren.
28/06 : Wine Club-avond om
19u30. Voorstelling van de
wijnen door de wijnboer zelf,
degustatie + diner “vigneron”.
Deeln. 25€. Reservatie verplicht.

VENTS D’ANGES
12-13/05: grote lente
degustatie, za 13-18,
zo 11-18u.
Royal Club de l’Orée,
Verbrandendreef 59, Brussel.

PREDIKAAT
25-26-27-28/05: Pinksterproeverij telkens van 14 tot
20u, vrijdag 18-22u.

GREAT GRAPES
23-24/06: Great Sale Weekend
met wijn-workshops

DE CLERCK WIJNEN
22-23/10: jaarlijkse degustatie
met aanwezigheid van
10 wijnboeren

Iedere zaterdag
• BASIN & MAROT: 14-19u
• CAVE DES OBLATS: 14-19u
• CHATEAUX WIJNINVOER:
14-19u
• GALTRACO: elke eerste
zaterdag van de maand,
11-14u
• VIDA Vins d’Argentine:
elke eerste donderdag
v/m 16-20u
• WIJNWINKEL:
10-19u (vrijdag 14-19u)
• WINE NOT

Lijst van de Producenten
Belgische, Nederlandse en Zwitserse invoerders, telefoon en internet sites/@mail van de producenten
Entre-Deux-Mers
• Bellevue - Delhaize
05.56.71.54.56
www.famille-damecourt.com
• Bonnet - Palais du Vin
Arnaud Wijncom(Nl) - Denner(Ch) 05.57.25.58.58
andrelurton@andrelurton.com
• Clémence - Cheval Quancard Privinliege - Schruers(Nl)
chevalquancard@chevalquancard.com;
olympe@Chevalquancard.com
• Darzac
05.57.84.55.04
alain@vignoblesclaudebarthe.com
• Farizeau - Mostade-Hennebert/Divo
05.56.30.61.46
contact@chateau-farizeau.com
• Fontenille - Chais du Nord
05.56.23.03.26
contact@chateau-fontenille.com
• Haut d'Arzac
05.57.74.91.12
chateau.hautdarzac@free.fr
• Haut-Pougnan - D&D Wijnimport /
Wauters/Van De Velde - Les Généreux(Nl)
Maria Bulher (Ch)
05.56.23.06.00
haut-pougnan@wanadoo.fr
• Haut Rian - Capucina
05.56.76.95.01
chateauhautrian@wanadoo.fr
• La Freynelle
05.57.84.55.90
veronique@vbarthe.com
• Landereau - Bossuyt - Vinum(Ch)
05.56.30.64.28
vignoblesbaylet@free.fr
• Launay
05.56.61.31.44
deraignac@aol.com
• Lestrille - Axybel/Leroy Prévot/
De Landtsheer - De Poort Van Kleef
05.57.24.51.02
www.lestrille.com
• Martinon -Descamps/Pilori/
Van Durme
05.56.61.97.09
chateaumartinon@wanadoo.fr
• Mirambeau - Monard/Gdes Distilleries de Charleroi-Caves de Bruyn Kwast(Nl) -Scherer/Blavignac/Mosca(Ch)
05.57.84.55.08
contact@despagne.fr
• Nardique La Gravière - Coteaux/
Couvreur/Vinea/Pro Vino/Depauw/
Kint/Grisar/Harrie/Vinzent
05.56.23.01.37
lesvignoblestherese@wanadoo.fr
• Pourchaud-Larquey
05.56.71.44.97
• Sainte-Marie - Sobelvin/Caves de
France - Gazzar/Althavin (Ch) Wijntransport(Nl)
05.56.23.64.30
ch.ste.marie@wanadoo.fr
• Tuileries - Entrepots Nationaux Wijntransport(Nl) - Menguin
05.56.23.61.70
vignoblesmenguin@cario.fr
• Turcaud - Plaisir du Vin/Rob/
Bénévins/Van Dinter
05.56.23.04.41
chateau-turcaud@wanadoo.fr

• Alka - Palais du Vin - Mavina(Ch)
Gastrovino(Nl)
05 57 55 88 05
www.jflurton.com
• Berthoumieu - Wijnen Jacqueline/
Ghoos/Van Dinter/ThorroutGhyssens/Goyens Damen/Nelis Van
Liedekerke/Vinamor/Leymarie
05 62 69 74 05
www.domaine-berthoumieu.com
• Chaume
02 51 00 49 38
www.la-chaume.net
• Schatz
+34.952.87.13.13
www.f-schatz.com
• Casa Blanca - Millésime/Provino
04 68 88 12 45
• Fondrèche - Van Eccelpoel/Devos/
Jublou Patrick/Magnus/Maxi Vins/
Feys & Van Acker
04.90.69.61.42
• Trapadis - Devriendt/De Kok/
Basin & Marot
04.90.46.11.20
• Domaine du Caillou - Maxi Vins/
Thorrout- Ghyssens/Wijnmakelaarsunie/
Wijninvoer Châteaux/Beaudega/
Vinesse
0490 70 73 05
closducaillou@wanadoo.fr
• Haut-Peyraguey
05.56.76.61.53
contact@closhautpeyraguey.com
• Pech
05.53.67.84.20
www.domainedupech.com
• Clos Thou - Vins Cœur/Devriendt
05.59.06.08.60
clos.thou@wanadoo.fr
• Pilheiros
05 57 55 88 05
www.jflurton.com
• Gaure
0475 39 82 37
www.chateaudegaure.com

Graves
• Saint-Robert

05 56 63 27 66
www.saint-robert.com
• Vieux Château Gaubert
05 56 67 18 63
• Respide - Lootens
05 56 63 24 24
vignobles-bonnet@wanadoo.fr

Mand vol flessen
RIESLING
• Ress
•

•

•
•

+49 (0) 6723 / 91 95 -0
www.ress-wine.com/
Merkel - Die Weinrebe(Nl)
+49 (0) 6239 8665
www.weingut-merkel.de
Schloss Schönborn - Poot
+49 (0) 6723 - 91810
www.schoenborn.de
Ottes
+49 (0) 6726 830083
www.weingut-ottes.de
Col Orcia - Fourcroy

Zwitserland
• Cave de la Tour
027 946 57 07
info@cavedelatour.ch
• Mercier
027 455 47 10
denis.mercier@netplus.ch
• Muses
027 455 73 09
www.domainedesmuses.ch
• Château Ravire
027 455 01 54
• Varone
027 203 56 83
www.varone.ch
• Cottagnoud
027 346 74 58
www.fabiennecottagnoud.ch
• Potier
027 306 26 02

Roisin
00 32 65 66 48 58
www.lesvinsderoisin.be
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Sainte Eulalie
• Sainte Eulalie Basin & Marot
04 68 91 42 72
www.chateausainteeulalie.com

Ardèche
• Peyre Brune

0475 39 29 01
www.peyrebrune.com
• Coulange - Ghoos
0475 54 56 26
www.domaine.coulange.free.fr
• Saladin
0475 04 63 20
domaine.saladin@wanadoo.fr
• Lansac/Patrice Hardy - Wijnvrienden
van Saladin(Nl) - Vins Sordet(Ch)
• Mas de Libian - Cellier de l'Attert/
Cavinière/Leirovins/Delattre/ Thorrout
Ghyssen/Vinikus/Bart 04 75 04 66 22
h.thibon@wanadoo.fr

Amayna
• Amayna - Dercor

(562) 428 80 00
www.vgs.cl

 Zie blz. Belgische
wijnprofessionals

Wijnbouw is een vak
Het commercialiseren van wijn is een vak
Communicatie is een vak
Ons vak is de communicatie binnen
de wijnsector

Zenato
• Zenato - Delhaize/Global Wineries/
Nico Knott/Toby Vins
+39 045 7550300
www.zenato.it/

Met bijna tien jaar ervaring kunnen wij u een geschikte service
bieden die aangepast is aan elk domein binnen de wijnsector:
productie, handel, distributie en promotie. Wij stellen u onze
praktische en technische wijnkennis ter beschikking zodat u een doeltreffend communicatiebeleid kan voeren bij uw potentiële klanten.

Extreme

Creatie van logo’s, etiketten, folders, catalogi, mailings, evenementen,
proeverijen en allerhande drukwerk.

• Arretxea - Bordeaux Grands Crus/
Châteaux & Domaines/Thorout
Ghyssen/Calivin/Cave des Oblats/
Grenier à Vins
+33 559 37 33 67
arretxea@free.fr

APIC, communicatie en publiciteit verwezenlijkt door gepassioneerde wijnliefhebbers en bestemd voor wijnprofessionals.

A.P.I.C.
294 Dieweg, B-1180 Brussel, België

Wijntje en trijntje
• Schlumberger - Mampaey/
Delhaize
03 89 74 27 00
www.domaines-schlumberger.com/

Nieuwigheden
• Roisin

• Toresanas - Closerie des Vignes/
Bleuzé/Vigne du Monde/De Bron/
Chalsèche/Nectar dit Vin
www.bodegasdecastilla.com

Tel.: 00.32.(0)2.375.44.44
Fax: 00.32.(0)2.375.52.51

• Saint Antonin - Cave des Oblats/
De Kok/Devos/Goyens Damen/Mostade
Hennebert/Aux Sens Larges/Toby/
04.67.90.13.24
Wase Wingerd

@mail: apic@skynet.be
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Groot in de Loire
De Loire, dat zijn kleine familiebedrijfjes, maar ook structuren die
meer en meer geconcentreerd werken binnen groepen die coöperatieven en grote domeinen bezitten,
groepen die in sommige gevallen
zelfs groter zijn dan heel het Loireverhaal samen. Niettegenstaande
deze schaalverdeling, zijn we vaak
aangenaam verrast door primo: de
uitstekende kwaliteit van sommige
wijnen die in grote volumes geproduceerd worden; en secundo: te zien
dat die enorme groepen grote klassedomeinen in portefeuille hebben.
Moraal van het verhaal? Oogkleppen af, de waarheid zit in het glas.
De Loire in België
Volgens de laatst gepubliceerde
cijfers door Ubifrance komt
België op de tweede plaats voor
wat betreft de import van loirewijn. Op de eerste plaats staat
het Verenigd Koninkrijk. Voor de
wijnen afkomstig uit AnjouSaumur-Touraine staat België wel
nummer één.
Voor de eerste 11 maanden van
2006 steeg de verkoop naar
112.800 hl, dit in vergelijking
met 2005 waar toen 102.160 hl
verkocht werd: een stijging in
volume van 10%.
De prijzen op zich zijn rustig
gebleven, aangezien de stijging
in waarde slechts 8% bedroeg.
Deze goede resultaten zijn vooral te danken aan de rode wijnen
en rosé die stegen met 13% in
volume, meer bepaald Chinon
(+68%) en rode Sancerre (+37%),
maar ook Saumur en SaumurChampigny deden het lang niet
slecht (+18%). Hetzelfde ongeveer voor Bourgeuil en SaintNicolas-de-Bourgeuil (17%), en
de rode wijnen van Touraine
(+12%).
In wit noteren we een opmerkelijke stijging voor Touraine
(+32% in volume).
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Domaine de la Perrière,
Guy Saget/Balland Chapuis,
Sancerre 2006
Fruit (appel, kweepeer, citrus),
mooie zuren, een sancerre met
typische sauvignon-trekjes, maar
niet overdreven en met zeer lichte
toetsen van vuursteen (silex).

Couly-Dutheil,
Domaine René Couly Chinon
2005
Een wijn om te karafferen. De licht
geconfitureerde fruitaroma’s komen
langzaam naar boven, in golfjes.
Zacht van smaak, lekker, erg soepel,
superzachte tannines: een droom.
Contact: Couly-Dutheil,
00 33 2 47 97 20 20

Coteaux du Giennois AOC rouge,
Domaine ses Loups 2005,
Balland-Chapuis
Terroirwijn, klei-leem-vuursteenachtig, samengesteld uit gamay en
pinot noir: neus van griottekers, elegant in de mond, lichtjes gepeperd,
soepele finale, zeer ronde tannines.

Langlois-Château,
Crémant de Loire
Quadrille 2000
Voor de Quadrille worden vier druivenrassen gebruikt: chenin, chardonnay, cabernet franc en cabernet
sauvignon. Een vierspan dat het
goed doet, te zien aan de zeer fijne
belletjes met geurimpressies van
peer en brioche. De smaak is overvloedig en complex (opnieuw
brioche) met een mooi evenwicht
tussen molligheid en zuren. De
finale is zo lang dat ze nog altijd
nazindert...
Contact : Langlois-Château,
00 33 2 41 40 21 40 of
contact@langlois-chateau.fr
Belgische invoerder:
Cinoco, 02 410 47 47

Anjou blanc La Mulonnière,
Guy Saget 2006
Een groot terroir, in 2003 door
Saget overgenomen. Een beetje
gesloten neus op dit moment (geel
fruit, zeer discreet), maar zeer mooi
in de mond, goede molligheid,
honingachtig, met prettige zuren
die voor een levendige en frisse
finale zorgen. .
Contact: Guy Saget,
0033 3 86 39 08 30 of
guy.saget@wanadoo.fr

Lacheteau, Anjou Villages rouge
M de Montguéret 2003
Aardbei, zwarte bes en peper in de
neus, kruiden in de mond (kruidnagel?), zeer ronde tannines, mooie
finale, tegelijkertijd zacht en fris,
gestoeld op rood fruit. Een juweeltje, zeer cabernet franc-achtig.
Groot wijngebied (130 ha) in Haut
Layon, het lastenboek van Terra
Vitis respecterend. De anjouwijnen
van het domein komen van Nueil,
Cléré en Passavant-sur-Layon.

Met “M” van Medoc
De “Conseil des Vins du Médoc”
kondigt de installatie van een
nieuw visueel item aan dat ontwikkeld werd door KUBIK Design.
Het wil vooral hedendaags en tijdloos zijn, een dynamiek uitstralen
en wil ook de waarborg zijn voor
het prestigieus imago. Het moet
niet alleen de doorslaggevende
waarden van de Medocwijnen op
het voorplan stellen, maar ook
hun talent en voortreffelijkheid.
Het kadert in een internationaal
gerichte strategie met het doel om
10 landen te treffen, waaronder

Kiwi Cuvée,
VP du Jardin de la France,
Sauvignon Blanc 2006
Gerookte neus, citrusvruchten,
toetsen van veenbessen, rijpe
smaak, citroentaart, goede zuren.
Een leuke wijn om een neus te
zetten naar onze tegenvoeters.
Contact:
Lacheteau 00 33 02 41 59 59 19

1

Tastemets, d’Ackerman
Of hoe een eenvoudig idee
gecommercialiseerd wordt: met
name, welk nut heeft het
(maaltijd)wijnen voor te stellen
wanneer de consument ze niet
kan combineren? “Daar zijn
toch wijnhandelaars en sommeliers voor?”, hoor ik u nu zeggen. Voor zij die niet op restaurant gaan of zich niet in de
wijnwinkel laten adviseren is er
Tastemets, een serie wijnen
“om te combineren met een gerecht
uitgewerkt door een college van
keukenchefs en oenologen van
Ackerman-Rémy Pannier”. Elke
wijn is voorzien van een informatief halsetiket met daarop
combinaties en aanbevolen
recepten, maar deze info kan er
ook gewoon afgehaald worden
zodat de fles ook op een
“gewoon klassieke manier”
kan gesleten worden.
Contact : 00 33 2 41 53 03 10

België. Dit met twee oogmerken:
het geheel van de Medocwijnen
als kwaliteitswijnen naar voren te
schuiven en de verkoop op die
belangrijkste uitvoermarkten te
dynamiseren.

TREISENTAL,
3de Oostenrijkse AOC
De derde “DAC” van het land
is meteen ook de kleinste. Gesitueerd in Niederösterreich koos de
appellatie voor grüner veltliner en
riesling, waarbij de productie niet
meer dan 300.000 flessen mag
overschrijden.

Wijn en MILIEU
Wat kost de productie van één fles
rode wijn aan het milieu? Het is op
deze vraag, waarop sommigen misschien domweg een cijfer kleven
of waarop anderen terecht een
gecompliceerd antwoord geven,
dat de universiteit van Palermo

. . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r
getracht heeft duidelijkheid te
scheppen. Bij bijvoorbeeld één fles
Terra della Baronia 2004 (Casa
Milazza, Sicilia) zijn de onderzoekers
tot het besluit gekomen dat die een
halve kilogram afval met zich meebrengt (voornamelijk plastic en
papier), en 16 gram uitgestootte zwaveldioxide. Ingevolge hiervan heeft
Milazzo zijn manier van etikettering
veranderd, hebben ze zich een recyclagesysteem voor plastic aangeschaft en een ecologisch verantwoord systeem voor irrigatiewater.

Michel Onfray
inspireert goede
sommeliers
Eric Boschman gaf ons onlangs dit
tekstje, wat bewijst dat goede sommeliers grote filosofen lezen: “Ik
weet dat u nu even nieuwsgierig bent
dan bij het krijgen van uw eerste
Kinder Surprise, maar deze man weet
toch iets interessants te vertellen in
deze woelige tijden: hedonisme is het
enigste verweermiddel tegenover de
mondialisering. Goed, akkoord, hij
heeft het niet helemaal op die manier
gezegd – dit is ook de reden waarom
er geen aanhalingstekens staan –
maar het is in hoofdzaak een van
zijn leidmotieven. Op wijngebied,
sowieso totaal toepasbaar. De actuele
terugkeer van consumenten naar de
meer subtiele wijnen, de fijnere
wijnen, delicater ook, met minder
alcohol is alvast een bewijs in de
goede richting.”

Men zou alles doen
om te verkopen
Gelezen in Libération: Vincent
Pugibet (Domaine de la Colombette in Béziers), trekt zich van de
geografie van zijn wijngaarden
niets aan: “Het verschil tussen
Corbières, Saint-Chinian, Pic-SaintLoup, enz... wat kan een Amerikaan
of een Noor dat schelen? Mijn terroir,
dat is de naam van mijn klanten”.

De balans
van het INAO
Yves Raymond, oud voorzitter van
de Conseil des Vins du Médoc, laat
geen traan om het verdwijnen van
het INAO: “Het nationaal comité
van het INAO stelde zich op als een
bewaarder van tradities, terwijl evoluties of nieuwigheden altijd heel veel
moeite kostten, maar slaagde er niet
in om op een efficiënte manier de

kwaliteit van de wijnen te controleren, waardoor veel wijnen hun AOClabel gewoon niet waard waren (en
zijn), wijnen die deels verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis. Had
het anders gekund? Het nationaal
comité was helaas enkel en alleen
samengesteld uit verschillende kleine
partijen, zonder beslissingsmeerderheid: geen wonder dat er nooit iets
concreet uit de bus kwam, zonder herrie. Hetgeen ongetwijfeld in de kaart
speelde van veel bestuursleden.”

bulk te verkopen. Hier zijn antwoord: “De wijngroothandel Vandermeulen heeft meer bepaald in de jaren
‘40 verschillende jaartallen van
Château Pétrus op vat aangekocht en
die vervolgens in zijn eigen kelders
gebotteld. Maar dit gebeurde met
zoveel zorg dat de kwaliteit volstrekt
gelijk is aan de originele botteling van
het kasteel”.

De ELZAS bekommert
zich om Europese
projecten

BELGEN en de ELZAS,
eeuwige liefde

Gérard Boesch, voorzitter van de
Association des Viticulteurs d’Alsace,
zegt bekommerd te zijn omtrent
de hervormingsprojecten binnen
de Europese wijnpolitiek, meer
bepaald over de overdreven vrijheid van de sector en de ontwikkeling in Europa van industriële
wijntypes: “Het is onmogelijk om
producenten om het even waar wijnstokken te laten aanplanten, ze te
laten produceren zonder enige limiet,
waarbij er gebruik wordt gemaakt van
oenologische praktijken die ver verwijderd zijn van het Europees concept,
met zelfs geïmporteerd druivensap”.
Boesch wenst dat de regels binnen
het kader van de AOC-wetgeving
strikt worden toegepast en worden
“nageleefd om de wijnkwaliteit te
versterken”. Hij pleit ervoor dat de
Europese Commissie al zijn energie in promotie stopt om de wijnmarkt te herwinnen, in plaats van
het huidige wijnlandschap te
ondermijnen en te vernietigen of
wijnstokken te rooien, zoals nu
gebeurt.

In 2006 bevestigde België zijn eerste plaats opnieuw als belangrijkste
exportland voor elzaswijnen: meer
dan 3,5% in vergelijking met 2005
of 68.000 hl hebben we vorig jaar
geïmporteerd. Ter vergelijking,
onze Bataafse buren importeerden
44.000 hl en onze Duitse buren,
nochtans zijn zij met acht keer
meer, 40.500 hl. Alle landen bij
elkaar bedraagt de export vandaag
ongeveer een kwart van alle wijnverkoop in de Elzas, en gaat deze
veel sneller dan de verkoop in
Frankrijk zelf (+ 6,3% in 2006,
tegen 1%).

RENTABILITEIT
door wijn
Kent u het Journal of Labor
Research? U zou het moeten kennen, want in deze zeer ernstige
Amerikaans wetenschappelijke uitgave stond een studie dat... drinkers rendabeler zijn dan niet-drinkers. De wetenschappers weten
zelfs waarom: zij die drinken in
deze maatschappij hebben betere
persoonlijke en vooral betere professionele contacten. Op het eind
van de rit, voor zij die hen in
dienst nemen, liggen de winsten
gevoelig hoger: gemiddeld 10%,
en zelfs 14% voor vrouwen.
Vooruit Philippe, schenk ons nog
een beetje rentabiliteit in...

Coup de Tonnerre,
als bij donderslag
Sinds kort kent de AOC Bourgogne
een nieuwe oorsprongsbenaming
voor witte wijn: Bourgogne
Tonnerre. Het gebied van deze
onder-appellatie omvat zes gemeentes in de Yonne (Dannemoine,
Epineuil, Junay, Molosmes, Tonnerre
en Vézinnes) en is goed voor een
totaal van 756 ha. De nieuwe aanplantingen moeten een plantdichtheid van 6400 stokken/ha respecteren, met een afstand tussen de rijen
van 1,30 m, en met een basisrendement lager dan 55 hl/ha. Dit gebied
maakt een heuse verrijzenis mee,
want vóór de druifluiscrisis (phylloxera) was deze wijnregio zeer
gekend.

Leve de Belgische
BOTTELING!
Christian Moueix, bestuurder van
Château Pétrus, werd onlangs
door onze Zwitserse confraters van
Vinum ondervraagd omtrent de
kwaliteit van de Belgische botteling door Vandermeulen die destijds werd uitgevoerd tot wanneer
het wijnkasteel stopte met wijn in
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In BRAZILIË is wijn
een voedingsmiddel
In navolging van Spanje (zie IVV
van juni 2006) heeft de Braziliaanse
deelstaat Rio Grande do Sul een
wet uitgevaardigd waarin wijn
aanzien wordt als een voedingsmiddel. Hierdoor valt wijn niet
langer onder de anti-alcoholwet
met betrekking op gedistilleerde
dranken. Deze, naar Braziliaanse
normen, klimatologisch vrij koele
deelstaat telt veel Italiaanse immigranten en vertegenwoordigt 80%
van de landwijnen.

Bouvet,
van Amerika naar India
Een nieuw bewijs van globalisering in de sector: de Indiase groep
United Breweries kocht van het
Amerikaanse Starwood Capital
de schuimwijnproducent BouvetLadubay uit de Loire over. Prijs
van de transactie: 15 miljoen dollar, dat op de bubbel genomen
(euh, korrel) nog niet zo veel is.

Wijn in cijfers
Onze Franse collega’s van Capital
hebben flessen wijn ontleed die in
de grote Franse supermarktketens
verkocht worden aan 3 euro. Zij
hebben die onderverdeeld in twee
categoriën: wijnen met een eigen
label (merkwijnen) en wijnen die
onder het label van de keten verkocht worden.
Voor de eerste categorie, wordt de
3 euro als volgt verdeeld:
Productiekost: 1,44€; botteling:
0,62€; commercialisering: 0,43€;
bedrag voor de producent: 0,10€;
bedrag voor de verdeler: 0,41€.
Voor de wijnen die onder het label
van de keten verkocht worden:
Productiekost: 1,73 € (jawel, waarbij het lastenboek over het algemeen veel zwaarder is); botteling:
0,75€; bedrag voor de verdeler:
0,44€ (3 eurocent meer dus) en
bedrag voor de producent... 0,08€.
Opgelet, wie wijn met een label
van een winkelketen koopt, heeft
daarom nog geen wijn die onder
die bepaalde categorie valt. Sommige merknamen zoals Pierre
Chanau (Auchan) of Meiter
(Delhaize) behoren wel degelijk
toe aan die verdelers of ketens,
maar komen op de markt als merkwijnen.
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SYLVANER en
Zotzenberg

Twee nieuwe wijnen
bij TORRES

Tot hiertoe behoorde sylvaner niet
tot het druivenras dat Grand Cru
d’Alsace aan zijn naam mocht
toevoegen. Maar dat is verleden
tijd: na 15 jaar strijd hebben de
wijnbouwers uit het noorden van
de Elzas de toelating gekregen van
het INAO om dit druivenras te
gebruiken voor hun Grand Cru
Zotzenberg (14 ha). Hiermee wordt
sylvaner aan het rijtje van de riesling, gewürztraminer en pinot gris
toegevoegd, de drie (nu vier) grote
druivenrassen van de Elzas.
We vermelden nog graag dat
Zwitserland en Duitsland (met
name Franken) reeds een hele
tijd excellente resultaten met dit
druivenras boeken, hetzij onder de
naam sylvaner of onder johannisberg en frankentraube... Op voorwaarde dat het rendement binnen
de perken blijft uiteraard.

De groep Torres, die binnenkort
zijn 100ste verjaardag viert, lanceert
twee nieuwe wijnen: Tormenta
en Salmos. De eerste is een biologische wijn afkomstig van het
Chileens domein van Miguel
Torres: 100% cabernet sauvignon
die gelimiteerd op de markt komt
(2600 kisten voor het jaartal
2004).
De tweede is een wijn uit de
Priorat op basis van grenache en
syrah, aangevuld met een beetje
cabernet: een geconcentreerde
wijn, met wat mystieke toetsen.
Salmos is Spaans voor psalmen...

Waartoe dienen
wijnrecensies?
Onze Spaanse collega’s van
Vinealis stelden hun lezers via
internet de vraag of wijnrecensies
invloed hebben op hun wijnkeuze.
Naar schatting 35% zegt dat wijnkritieken en opinies wel degelijk
hun wijnkeuze bepalen, 19% zegt
dat hun keuze daardoor slechts
deels beïnvloed wordt. Maar
40% zegt totaal niet beïnvloed te
worden door wijnrecensies. Uw
mening interesseert ons...

Maar op zich is dat niet meteen een
drama aangezien er in hun uitgehouwen kelders in tuffeau nog
grote zoete en likoreuze wijnen
liggen van 2003 en 2005.

Het BUBBELT
in de Elzas
Met zijn 220.000 hectoliter, goed
voor 29 miljoen flessen, vertegenwoordigt de Crémant d’Alsace
20% van het totaal volume van
alle AOC-Elzaswijnen in 2006.
Na het productierecord van 2005,
dat opliep tot 273.733 hectoliter
en dat de put aanvulde van het
rampzalig warme 2003, kan 2006
opnieuw aanzien worden als een
normaal oogstjaar.
Dit volume beantwoordt aan de
verkoopsverwachting die stijgt
met 1,5 miljoen flessen per jaar.
In 2006 was dit goed voor
25,5 miljoen flessen.
De Elzas verstevigt hiermee zijn
positie als marktleider op het
gebied van schuimwijn met een
AOC en neemt 29,3% van de
markt voor zijn rekening.
De Belgisch-Luxemburgse Unie is
de belangrijkste invoerder, vóór
Duitsland, met 1,48 miljoen verkochte flessen, of 40% van de
totale exportmarkt. Deze belletjeswijn blijft hoofdzakelijk verdeeld
worden door de hyper- en supermarkten die 80% van de verkoop
vertegenwoordigen. Wat de prijs
betreft, die zit gemiddeld rond
4,58 €.

JACQUES LURTON,
wijnmaker van het jaar
Onze Deense collega’s van
Vinbladet hebben Jacques Lurton
tot “Winemaker of the Year 2006”
benoemd. Het magazine waardeerde “de cosmopolitische geest van
deze Bordelais, zijn humor en zijn
dynamisme”... zonder zijn nauwkeurigheid als wijnmaker te vergeten, met name in zijn nieuwe wijnen aan de andere kant van de
wereld, waar hij erin slaagt om de
kwaliteit van het terroir te laten
spreken.
Op het palmares van Vinbladet
vinden we de laatste zes jaar
namen zoals Aubert de Villaine,
Georges Duboeuf, Peter Sisseck,
Andrea Franchetti, Jan “Boland”
Coetze en Gonzague Lurton
(Château Durfort-Vivens).

Met de onderprefect
de wijngaard in

Het citaat van de maand
Hubert de Montille, wijnbouwer
in Volnay: “Indien men houtkrullen
in de wijn doet, is het geen wijn
meer, maar wordt het een soort thee.
Dat mensen daar van houden, daar
heb ik niets op tegen, maar het is
niet ‘my cup of tea’!”.

La GUITA
bij Grupo Estevez
De leider van manzanilla, La
Guita, tot voor kort in handen
van Hijos de Rainera Pérez Martin
S.A. y M. Gil Luque S.A. werd
onlangs overgekocht door de
Groep José Estevez uit Jerez. Een
overname die ongeveer 15.000
botas inhoudt, of 80.000 hl stock,
zonder de brandy en de wijnazijn
van Jerez mee te rekenen.
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Voor Montlouis en
Vouvray geen dessert...
wijn

De wijnbouwers uit de Beaujolais
hoeven zich geen zorgen meer te
maken: hun onderprefect heeft
een plan!
Vrij vertaald luidt de titel:
“Strategisch plan voor de toekomst
van de Beaujolais”. Het werd begin
maart gepresenteerd door Bernard
Guérin (onderprefect van Villefranche-sur-Saône) “om deze wijngaard uit een van zijn ergste crisissen
uit de geschiedenis te halen”. Ter
herinnering, in 2006 daalde de
verkoop van Beaujolais met 20%
in volume en 25% in waarde.

De stortregens die de Touraine
over zich heen gekregen heeft van
15 september 2006, hebben de
wijnbouwers van Vouvray en
Montlouis ertoe verplicht om in
allerijl hun oogst binnen te halen,
waardoor ze meteen een kruis konden maken over hun zoete witte
wijnen.
Gemiddeld is er meer dan 60 millimeter regen gevallen op deze twee
cheninwijngaarden ten oosten van
Tours, recht tegenover elkaar liggend met in hun midden de Loire.
Beiden produceren schuimwijnen,
droge wijnen en zoete witte wijnen, maar in 2006 dus even niet...

Het plan houdt vier grote lijnen in:
– productiecontrole binnen het
wijngebied (gestion de l’offre),
door een hiërarchische wijnonderverdeling
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– verscheidenheid
– kwalitatief engagement van
de wijnbouwers
– vermindering van productiekosten (9.000 euro per hectare
vandaag, tegen gemiddeld
5.000 euro per hectare, in
Frankrijk)
Onvermijdelijk moet dit plan de
decreten van de AOC Beaujolais
herzien, waar sommigen op economisch gebied nu de dupe van
zijn. Zo zou men mechanisch oogsten toelaten en de vermindering
van het aantal stokken per hectare
(u leest dit goed!).
Wellicht denkt u nu: oeps, dat zijn
twee moeilijk verenigbare elementen om de kwaliteit te garanderen
die in het voorafgaand vierpuntenplan vervat zit. Het punt is dat
u niets begrepen heeft van de logica van het prefectoraal bestuur...
De grote scholen die hen vormen
maken van hen goochelaars die
van een karper een konijn maken
en van een wijnstok een melkkoe.
Natuurlijk zal dit alles gepaard
gaan met steun om de wijnbouwers om te scholen (ze gaan
immers niet van de bijstand moeten leven) en tijdelijke rooiplannen. En ter bekroning van dit
geweldig initiatief, port men de
wijncoöperatieven aan (ze zijn
met 18) om zich te verenigen.
Dit doet u glimlachen? Ons doet
het eerder de wenkbrauwen fronsen
te zien hoe Vadertje Staat, hoe goed
het ook gemeend is, zich nog wat
meer in het bedrijfsleven mengt.
Dat de Republiek belastingen heft,
winsten taxeert, sociale lasten int,
seizoenarbeid reglementeert, de
grootte van wettelijke vermeldingen
op het etiket bepaalt, publiciteitsslogans verzint, dat is al veel. Maar
dat ze aan de eerlijke wijnbouwer
voorstelt zijn wijnstokken te rooien om uit de crisis te geraken,
terwijl de andere lustig verder
boert volgens anti-kwalitatieve
richtlijnen, dat is wat ons betreft
een brug te ver.
Met alle respect voor meneer de
onderprefect, de heer Bernard
Guérin (ongetwijfeld een eerlijke
onderprefect, alleen een beetje
misleid door een paar zeer goed
werkende verantwoordelijke syndicaten), maar het zou beter zijn
dat hij zich op zijn echte taken
focust.
Wijnbouwers in de wijnbouw, en
de onderprefect in de onderprefectuur: “schoenmaker, blijf bij je
leest”.
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In Vino Veritas: Welke toekomst ziet u voor de Bordelese
wijnhandel weggelegd?
Cordier gelooft rotsvast in de Bordelese wijnhandel, “la Place de
Bordeaux”
David Bolzan: De toestand in de Bordelese wijnhandel wijzigt voortdurend. Toch zullen al die fusies, verkopen en terugkopen, de markt
verstevigen want die wordt er professioneler door. Meer nog, de sterke
ontwikkelingen op de domeinen zelf, omwille van de buitenlandse
concurrentie, laten de wijnhandel toe een kwalitatief rijker aanbod
voor te stellen. Uiteraard, dat ik vertrouwen heb in de toekomst.
IVV: Is volgens u het systeem van de “la Place de Bordeaux”
voor de moderne wijnhandel nog doeltreffend?
David Bolzan: Het is en blijft een prachtig systeem, uniek zelfs. De gehele wereld benijdt het ons. Het benadrukt de notoriëteit van de bordeauxwijn en drijft de verkoop in de hoogte. Meer nog, het is een prachtig
voorbeeld bij de opwaardering van de wijnen, want het is een dynamisch geheel en de concurrentie tussen alle protagonisten is gezond.
IVV: Welke tendensen tekenen zich af bij de commercialisering van
de 2006 jaargang voor de Grands Crus van Bordeaux?
David Bolzan: 2006 heeft op het niveau van de Grands Crus Classés
enkele verrassingen in petto omdat men voor kwaliteit gekozen heeft
door de rendementen te beperken. Naar mijn mening zal 2006 beter
zijn dan 2004. De primeurcampagne loopt op Europees vlak al erg vlot.
De markt voor de Grands Crus Classés is sereen en gezond, want we
beleven een fenomeen van een beperkt aanbod aan loten tegenover
een toename van kopers en nieuwe klanten (China, Rusland, enz…)
IVV: En hoe loopt het voor de kleinere domeinen?
David Bolzan: We stellen vast dat de verhouding kwaliteit-prijs gunstig is. De beschikbare volumes lijken interessant, de typering van de
jaargang voldoet aan de vraag naar meer kleur en ronder tannine…
dus de vooruitzichten voor het vermarkten lijken optimaal.
Tegelijkertijd stellen er zich geen problemen voor onze merkwijnen,
want we kiezen uitsluitend voor het beste: een goede selectie brengt
sowieso een goede en dus ook een regelmatige kwaliteit.
Kortom: “never change a winning formula”.
Op voorwaarde dat die aan de winnende hand is en ook blijft…
Hervé Lalau
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Blanche in de Bordeaux), vinden
we het interessant door de vlotte
schrijfwijze van de auteur, zijn
nederigheid tegenover de natuur,
en zijn drang naar goed gedaan
werk.
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