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Gelezen op Vitisphère en geschreven door confrater Michel
Rémondat:
“De Europese Commissie weigert drie nieuwe herkomstbenamingen
van ‘vins de pays’ te publiceren in het JOCE (Publicatieblad van de
europese Unie): vin de pays des Vignobles de France, vin de pays de
l’Atlantique en vin de pays des Gaules. In een bericht geadresseerd
aan de Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk binnen de
Europese Unie herinnert Jean-Luc Demarty, algemeen directeur van
de Algemene Directie van Landbouw in de Europese Commissie,
eraan dat het Europees reglement bepaalt dat een geografische
aanduiding moet overeenstemmen met de naam van een plaats
(of groepering van plaatsnamen), een gemeente (of deel van een
gemeente), een subregio (of deel van een subregio) of een andere
regio dan een reeds gedetermineerde. Volgens Jean-Luc Demarty
voldoen de herkomstbenamingen “Vignobles de France”,
“Atlantique” en “des Gaules” niet aan deze voorwaarden.
Wat de Vignobles de France betreft preciseert hij ook dat het gebruik
van de vermelding “vin de pays” moet gelinkt zijn aan een
geografische aanduiding kleiner dan de lidstaat.
Daarmee nodigt Jean-Luc Demarty Frankrijk uit “zijn positie in het
licht van deze argumenten opnieuw in overweging te nemen”.
Frankrijk moet nu binnen de twee maanden een tegenargument
zien te vinden. Een zware slag voor deze drie nieuwe
herkomstbenamingen die geacht worden de export van Franse wijn
op te krikken.”

Kleine noot: dit probleem werd wel degelijk gesignaleerd vóór het
neerleggen van de registratieaanvragen (de Spanjaarden hebben
hetzelfde probleem met hun Viñedos de España) en het verwondert
dat Frankrijk dacht om buiten schot te blijven. En dan eveneens te
denken dat in de lopende Europese hervormingen op wijngebied
deze huidige disposities zouden verworpen worden. Het was het vel
van de beer verkopen vooraleer hij geschoten werd.
Het toppunt is dat deze maatregel wordt vastgelegd in een tijd dat
de Fransen zélf vragen hun vins de pays te beschermen tegen alle
oneerlijke concurrentie.
Maar het wordt nog beter: diegene die Frankrijk op de vingers tikt
en ze met hun neus op de tegenstrijdigheden duwt... is een
Fransman.

Dit kan men toch niet ernstig meer noemen. Of zoals onze vriend
Boschman zegt: “Ik moet lachen om zo’n klucht”.
Hoe wil men na zulke fratsen dat we nog vertrouwen hebben in de
“verantwoordelijken”, in de “beschermingsorganismen” en in wat ze
verondersteld worden te beschermen, met name de appellaties?
Beste lezersvrienden, met het risico om in herhaling te vallen en met
het risico enkele etikettendrinkers teleur te stellen, de waarheid zit in
het glas.

Hervé Lalau
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MEGAVINO «Top Wines 2007»
by
Van 19 tot 22 oktober is
Megavino er weer,
dé Belgische wijnbeurs
waar de echte wijnliefhebber niet op mag
ontbreken... Is het niet
om even hallo te zeggen
op onze stand, dan is
het om onze selectie 2007
te proeven, onze fameuze
“Top Wines”.
Trouw aan zijn reputatie
was ons proefpanel
streng... maar rechtvaardig: slechts 15 wijnen
afkomstig uit 6 landen
haalden de eindmeet.

15 wijnen slechts, maar
superstalen, met 3 wijnen
uit Duitsland – eregast
op het salon dit jaar,
Frankrijk, Portugal,
Spanje... en zelfs Georgië,
zowel in wit als rood.
Zonder de schitterende
Belgische fruitwijnen
te vergeten.
Veel proefplezier!

Oktober/November 2007

IN WIT

Na een drietal jaar, wanneer hij
zijn definitieve vorm heeft,
kunnen we hem zo drinken.

Frankrijk
CHAMPAGNE GOSSET
GRANDE RÉSERVE - BRUT

CUVÉE DU TEMPLE 2005
COTEAUX D’AIX EN PROVENCE
CHÂTEAU BAS

Bleuzé - Stand 3524 - 33 €
Deze cuvée is een assemblage
van 46% chardonnay voor de
elegantie en 54% pinot (noir en
meunier). 12% ervan is afkomstig
van reservewijnen om de stijl te
vrijwaren. We zien een schitterende
gouden jurk met een mooi parelsnoer. De neus, met een haast
bedwelmende complexiteit, valt
op door zijn subtiel floraal boeket
(linde, kamille en jonquilla) dat
wordt onderlijnd door fruit
(maraskijn en bramen, maar
delicater). Het geheel wordt
versierd met een geraffineerde
toets van gebrand. De smaak,
fris in het begin, wordt bijzonder
geapprecieerd omwille van zijn
breedte, wijnkarakter en lengte.
In de nasmaak bevestigen de
impressies van gekonfijte kers en
licht geroosterde amandel. Hetzij

Vindemia - Stand 3430
13,50 €
Wit met een gouden glans
geurt hij nog naar het hout
van z’n wieg.
Wanneer we vooroverbuigen
ruiken we met kruiden gepoederde witte bloemen. Spanning
en frisheid zijn z’n eerste
woordjes, waarna het mineraal
taaltje de bovenhand krijgt en
het de fruitige articulatie ondersteunt van zoet perensap, witte
perzik en rijpe kruisbessen.
We voelen dat hij nog jong is,
zonder veel ervaring, maar
reeds open van geesten met
potentieel zat.
Vandaag is de Cuvée du Temple
op zijn best wanneer we hem
vooraf decanteren.
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als aperitief of in combinatie met
geraffineerde producten zoals
truffel, schelpdieren, wildpasteien,
clafoutis of pittige kazen: de liefhebber van karakterchampagnes
weet ongetwijfeld het perfecte
moment te vinden.

Georgië
TAMADA MTSVANE 2004
KAKHETI GEORGIAN WINES
GWS
Scheerlinck - Stand 3226
8,80 €
Wijn maakt reeds eeuwenlang
deel uit van de Georgische cultuur. Plaatselijke wijnbouwers
wisten tal van lokale druivensoorten te behouden, zoals de onuitspreekbare mtsvane, waarvan
de bessen een bronzen schijn
-hebben wanneer ze rijp zijn.
Een druif die gebruikt wordt in tal
van assemblages. Hier ontdekken
we ze puur. Een revelatie, een
belevenis... heldere kleur, neigend
naar het oxidatieve qua geur,
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met een smaak die gedroogd
fruit linkt (stijl groene noten en
zoete amandelen) aan een mix
van wit en exotisch fruit, het
geheel strak in toom gehouden
door stevige zuren met een
citroenachtige smaak. De wijn
verbleef een tijd op Franse eik.
Meteen een gelegenheid om
een Kaukasische wijn te proeven,
wat niet alledaags is.

Duitsland
RIESLING PÜNDERICHER
MARIENBURG
KABINETT TROCKEN 2006
MOSEL-SAAR-RUHER
WEINGUT CLEMENS BUSCH
Pasqualino - Stand 3208
9,75 €
Neus van perzik, steenfruit en
gekonfijte citroen, ondersteund
door een elegante en
peperachtige mineraalheid.
Een mooie complexiteit die we in
de smaak terugvinden, waarbij
de aanzet eerder vol is voor een
riesling.
Een zekere vetheid rondom het
zure en minerale van de wijn
komt zowel de rechtlijnigheid
als de harmonieuze rondheid
ten goede.
Kortom, een heuse persoonlijkheid met een lange afdronk en
opvallende frisheid. Even schudden voor gebruik om het teveel
aan CO2 te elimineren.

IN ROOD

zacht en lichtjes zoet, valt de wijn
op door zijn zuren. En dat is nu
net de sterkte van de Vin de Fraise!
Op gebied van geur vrezen we
voor een vermoeiende smaak,
maar onze tong gelooft zijn
eigen papillen niet! Verbluffend.
Gevinifieerd en 45 maanden
gerijpt op roestvrijstalen tanks.
Zoals steeds bij Roisin zijn er nog
interessante dingen, de Vin de
Coing 2002 die vrijwel alle geuren
van oranje fruit in zich lijkt te hebben: mandarijn, sinaasappel, abrikoos, mango, verse dadel, papaya,
kumquat... versterkt met een tikje
gekonfijte selder en pompoenconfituur. Fris, een beetje bitter, lichtzoet en vol van smaak valt deze
kweeperenwijn op door zijn complexiteit. Vergist gedurende 2
maanden voor 40% op vat en
de rest op roestvrijstaal, gevolgd
door 4,5 jaar rijping op vat en tank.

België

Spanje

VIN DE FRAISE 2003
LES VINS DE ROISIN

ARDÈVOL 2004 PRIORAT
DOQ COMA D’EN ROMEU

Les Vins de Roisin - Stand 3709
12,40 €
Aardbei, aardbei en nog eens
aardbei! De neus, de smaak, alles is
aarbei. Door de warmte van 2003
hebben we te maken met rijp fruit.
Qua geur bespeuren we ook
accenten van muskus, gekruid
met een tikje nootmuskaat, peper,
zoethout en kardemom. Sappig,

Alhambra - Stand Pav.Esp. 6
16,09 €
Dit is een priorat met klasse.
Karaktervol, fijn, de wijn veert
op in het glas, donker robijnrood, temperamentvol en
zwierig. De geur is discreet
met wat pruimenmoes, griottekers, zwarte bes met laurier,
en geeft zin om te proeven.
Qua smaak komt hij meer tot
uiting, met strakke maar
delicate tannines, mooi fruit
over de gehele lengte, met
een opwekkende frisheid en
aromatische toetsen, gestoeld op
een knappe mineraalheid die
de wijn vlot drinkbaar maakt.
Een assemblage van internationale druivensoorten als:
cabernet sauvignon, syrah en
merlot; en Catalaanse soorten
als: carinyena en garnatxa.

RIESLING BERNKASTELER
BADSTUBE KABINETT FEINHERB
2005 - MOSEL-SAAR-RUHER
WEINGUT MARKUS MOLITOR
Vera Vinum - Stand 3418
13,90 €
Met zijn amper 11,5° alcoholvolume, zijn aroma’s van mango
en gekonfijte citroen, zijn florale
tonen en zijn minerale frisheid
van leisteen en zijn tikje restsuiker
is dit een elegant en luchtig aperitief. Het is best om nog enkele
maanden te wachten zodat suiker
en zuren optimaal kunnen versmelten voor een nóg betere harmonie. Om de lichte reductietoets
te verwijderen is het verstandig
hem eerst lucht te geven.

EMILIO LUSTEAU
EAST INDIA SOLERA
Bleuzé - Stand 3524 - 14 €
Wie nog nooit East India
geproefd heeft kent noch de
weelde noch de complexiteit van
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een uitzonderlijke sherry. Het is
een subtiele mix van oude droge
oloroso, afkomstig van de palominodruif, en van heerlijk zachtzoete
pedro ximenez waarvan de druiven
op stro in de zon gedroogd worden. Vervolgens rijpt deze assemblage een jaar op Amerikaanse
vaten tot een majestueus harmonisch geheel. Op gebied van geur
en smaak aan elkaar gelinkt,
herkennen we impressies van
geroosterde hazelnootjes en
crème brûlée. Wat de geschiedenis
betreft refereert de naam naar de
16de eeuw toen houten vaten als
ballast dienden op schepen die
naar India vertrokken. De lange
(Vervolg blz 4)
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reis leverde de wijn meer rijpheid
en harmonie. Is het niet om er zo
van te genieten, dan doet deze
wijn het bijzonder goed in combinatie met kazen, chocoladedesserten en crème catalane die de
gelegenheid geven om nóg meer
kwaliteiten tot uiting te doen
komen.

Frankrijk
LA FERMADE 2005
DOMAINE MABY - LIRAC
Vindemia - Stand 3430
7,74 €
Een karakteristieke lirac voor het
jaartal, heel aards, met een mine-

Oktober/November 2007

een aangename wijn die ongetwijfeld een bewaarcapaciteit van een
tiental jaar in zich heeft (of meer).

rale structuur waarover
een bak rood fruit werd
gekieperd. De kers
domineert de rode bes
en de aardbei, gemixt
met verse vijg en blauwe
pruim. We ruiken ook
kreupelhout, waarbij
tijm en rozemarijn de
fruitigheid verzachten.
De rode klei van de
ondergrond met z’n
grote rolkeien, geeft
hem kracht en karakter.
De 50% grenache, 25%
syrah en 25% mourvèdre
laat men een kleine week
inweken aan lage temperatuur. Vervolgens
gaan de eerste twee voor
18 maanden op roestvrijstalen tanks, terwijl
de mourvèdre 12 maand
doorbrengt op grote foeders om daarna naar staal te keren
en zo zijn rijping te beëindigen.

Georgië
MUKUZANI 2004 TELAVI
WINE CELLAR GÉORGIE
Scheerlinck - Stand 3226
12 €
De wijnkelder van Telavi is geen
kind van het post-Sovjettijdperk.
Het bedrijf bestaat sinds 1915 en
is vandaag goed voor een wijnareaal van 267 ha verdeeld over

tikje kaneel en een mespuntje kardemom. Een aangename frisheid
voorziet deze koppige wijn van
een juist evenwicht. Een eigenaardigheid die wij nog niet gezien
hebben op onze tafels, terwijl de
Georgiërs deze wijn al eeuwenlang
kennen. Het woord “vin” zou zelfs
afkomstig zijn van hun “gvino”.
Op technisch gebied weken de
druiven 2 dagen in roestvrijstalen
tanks en worden daarna 9 maanden gerijpt in Franse eikenhouten
vaten. Saperavi, dat is verdraaid
potig! Hij neemt hout op zonder
verpinken met niet het minste
spoortje van hout in de smaak.

CHÂTEAU CLAUZET 2005
SAINT-ESTÈPHE
Château Clauzet - Stand 3806
23,35 €
Een moderne saint-estèphe met
vrij complexe aroma’s: kersen op
eau-de-vie, zwarte bessenstroop,
kruiden, zoethout en hout. Qua
smaak, zachte en elegante tannines in een geheel dat getypeerd
wordt door de rondheid van 40%
merlot die de frisheid van de 55%
cabernet sauvignon en de 5%
cabernet franc mee helpt verrijken.
Nog wat gekenmerkt door de rijping op houten vaten is dit reeds

het district Kakheti in het oosten
van Georgië.
Deze wijn is op basis van 100%
saperavi, een autochtone druivensoort. Donker granaatrood
ruikt deze wijn naar gekonfijte
kers met een schepje kruiden, een
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Duitsland
DORNFELDER 2006
MECKENHEIMER NEUBERG
WEINGUT BRAUN PALATINAT
Crombé - Stand 3418
8,40 €
Aangename neus van geplette
aardbei en kersen met room
voor een wijn die de ambitie
heeft van zodra hij gebotteld is
te behagen. Dankzij zijn
zachtheid, zijn intense fruitigheid, zijn discrete tannines
en vrij lage zuren slaagt hij
daar niet onaardig in.
Gerijpt op roestvrijstaal.
Een flesje plezier, soepel
en vol op basis van één
druivensoort, de in 1955
in Duitsland uit een
kruising van helfensteiner
en heroldrebe geboren
dornfelder.
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VERTENTE 2005
NIEPOORT
DOC DOURO
Bleuzé - Stand 3524 - 10 €
De ontmoeting tussen de
Portugese zon van 2005, de leisteen van de Dourovallei en de
lokale druivensoorten zoals tinta
amarela, touriga franca en tinta
roriz zorgden voor een wijn die
reeds van in zijn jeugd toegankelijk is. De wijnstokken hebben
slechts een gemiddelde leeftijd
van 20 jaar. Een inwekingstijd van
8 à 10 dagen en vervolgens een
rijping van 15 maanden op hout.
Op gebied van geur en smaak,
een elegantie die goed ondersteund wordt door flink wat minerale frisheid. Aroma’s van pruimen,
kersensap en delicaat hout.

QUINTA DE FAFIDE
RESERVA 2004
DOC DOURO
Artevino - Stand 31014
10,99 €
Een assemblage van touriga
nacional, tinta roriz en touriga
franca met in de neus blauwe
pruimen, bramenconfituur en een
fris puntje in dit weelderig geheel.
In de mond, fruitige en elegante
tannines met een correct evenwicht tussen alcohol (14°), zuren
en tannines. Het gebruik van
Amerikaans hout geeft hem een
modernistisch zoetje dat gelukkig
gecounterd wordt door een discreet minerale toets.

RESERVA 2003
QUINTA DAS TECEDEIRAS
DOURO
Alhambra - Stand Pav.Esp. 6
21 €
Verzengend hete jaargang, noch
Portugal noch de Douro ontsnapten eraan! Indrukwekkend, terwijl
hij in het begin zijn fruit achterhoudt. Men zou zweren dat dit
een breedgeschouderde wijn is
met forse alcoholopstoten.
Maar na een klein zuurstofbad
verandert hij en komt zijn fruitigheid boven, sommig fruit in
geleivorm maar met een citrusachtige frisheid. De tannines
worden uitgewist door een
onbetwistbaar hoog alcoholvolume,
maar worden ook verrijkt door
een vlezige fruitigheid van kruidige
rode bessen en florale toetsen die
goed ondersteund worden door
een strakke mineraalheid. Giet
hem over in een karaf en het
plezier kan beginnen...
Assemblage van tinta barocca,
roriz, nacional, amarela en touriga
franca; 10 maand gerijpt op
houten vaten.

Proefcommentaren:

Marc Vanhellemont,
Gérard Devos,
Bernard Arnould

Publiciteit

Portugal

Voor verdere inlichtingen, zie blz 44
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CHAMPAGNE GOSSET
GRANDE RÉSERVE
BLEUZE
Stand 3524 – 33 €
46% chardonnay voor de elegantie en
54% pinot (noir en meunier). 12% van
reservewijnen om de stijl te vrijwaren…

CHÂTEAU BAS
CUVÉE DU TEMPLE 2005
Coteaux d’Aix en Provence

VERA VINUM
Stand 3706 – 13,90 €

VINDEMIA
Stand 3430 – 13,50 €
Fris en mineralig; met potentieel zat :
na een drietal jaar wordt harmonie zijn
uiterste uitdrukking…

BERNKASTELER BADSTUBE
SPAT. RIESL.
FEINHERB 2005
Mosel Saar Ruwer
Markus Molitor

TAMADA MTVANE 2004
Kakheti - Georgie - GWS

Aroma’s van mango en gekonfijte
citroen, florale tonen en minerale
frisheid van leisteen, dit is een elegante
en luchtige aperitiefwijn…

SCHEERLINCK
Stand 3226 – 8,8 €
Een revelatie, een belevenis... heldere kleur,
met een smaak die gedroogd fruit linkt aan
een mix van wit en exotisch fruit, stevige zuren
met een citroenachtige smaak…

LA FERMADE 2005
Lirac
Domaine Maby

MECKENHEIMER NEUBERG
DORNFELDER 2006
Pfalz - Braun

VINDEMIA
Stand 3430 – 7,74 €
Minerale structuur, rood fruit…
kracht en karakter. 50% grenache,
25% syrah en 25% mourvèdre …

CROMBE
Stand 3418 – 8,40 €

MUKUZANI 2004
Telavi Wine Cellar
SCHEERLINCK
Stand 3226 – 12 €

Wijn die de ambitie heeft van zodra
hij gebotteld is te behagen… zachtheid,
intense fruitigheid, discrete tannines.
Een flesje plezier, soepel en vol.

100% Saperavi, een autochtone en eigenaardige druivensoort.
Koppige wijn met een aangename frisheid…

Rubriek uit de Champagne

Montagne en Val de Reims
beperkt de champagneliefhebber zich meestal
tot de “Grande Montagne
de Reims”. Het klopt
daar liggen de grands
crus-terroirs. Nochtans
bevat deze geografische
regio niet één maar
vier geregistreerde
terroirs: de Grande
Montagne de Reims
die we reeds citeerden,
maar ook het Massif de
Saint-Thierry, de Monts de
Berru en zonder de Vallée
de la Vesle en Vallée de
l’Ardre te vergeten.

Massif de Saint-Thierry

met ongeveer 375 wijnbouwers.
Samen bewerken ze 900 hectaren
wijngaard waarvan het grootste
deel pinot meunier (60%), verder
aangevuld met pinot noir (28%)
en chardonnay (12%). Officiële
sporen van het dorp Saint-Thierry

Het noordelijkste punt van de
steile krijtrots van Ile-de-France
reikt tot aan het Massif de SaintThierry en de Butte de Brimont
en mondt uit in 15 dorpen

zijn terug te vinden in het begin
van de 12de eeuw, in de streek
van Mont d’Hor. Zijn naam
heeft het te danken aan Thierry,
discipel van Saint Remi.
Thierry zorgde voor mirakels,
waarvan de beroemdste die van
de genezing van de koning van
Austrasië was en de verrijzenis
van diens dochter.
Ook kregen de koningen van
Frankrijk inwoonrecht in de abdij
van Saint-Thierry, de dag na hun
kroning.
Saint-Thierry behield zijn karakter
van lintdorp. De hoofdweg is nog
altijd even kronkelig en loopt
langs de kloosteromheining.
Dankzij een benedictijnergemeenschap keert de abdij in 1968
terug naar zijn oorspronkelijke
bestemming. Maar over naar
enkele wijnbouwers van deze
streek.
(Vervolg blz 8)

Bruisende wandeling in Champagne

© OT de Reims - M. Jolyot

Elke 2 seconden wordt er ergens in de wereld
een fles champagne geopend!
Dankzij deze gouden nectar is de regio ChampagneArdenne wereldwijd gekend. Wijnbouwers en grote
huizen, erfgenamen van een eeuwenoude traditie,
laten er gasten kennismaken met het maken van
champagne en het proeven ervan.

Champagne produceert echter nog
andere wijnen. Kwaliteitswijnen in
rood, wit en rosé zoals Ambonnay,
Bouzy, Cumières en de bij kenners
erg geliefde Rosé des Riceys.
Ontdek de pareltjes van deze regio

terwijl u de 600 km lange toeristische champagneroute doorkruist
(onderaan de pagina aanklikbaar in
uw eigen taal) met ongeveer 80
ontmoetingspunten.
www.tourisme-champagne-ardenne.com
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AUBE IN CHAMPAGNE
De wijngaard van Côte des Bar
situeert zich in het zuiden van
Champagne, grenzend aan
Bourgogne. Geen majestueuze
huizen hier, maar gewelfde
kelders uit de 12de eeuw.
Wijnbouwers praten er over hun
wijnen die nog volgens de traditionele manier worden gemaakt.
Bezoek op uw trip Maison
Drappier en maak kennis met de
grootste champagnefles ter

wereld: de Melchisedech van
30 liter!
Op deze sprankelende zoektocht
mag u Les Riceys niet overslaan,
het enigste champagnedorp met
3 AOC's: Champagne, Coteaux
Champenois en de fameuze
Rosé des Riceys die uitstekend
combineert met kaas van
Chaource. Tijdens uw uitstapjes
kan u eveneens op zoek gaan
naar de ‘cadoles’: merkwaardige
hutten van platte stenen die
twee eeuwen geleden gebouwd
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Bij de Montagne de Reims,

Rubriek uit de Champagne

40% chardonnay en 10% pinot
meunier. Mooi heldergeel van
kleur met een sterk parelende
kroon aan de rand. Qua geur,
witte bloemen in combinatie
met een minerale toets en mooi
citrusfruit, hoofdzakelijk citroen.
De soepele aanzet, te wijten aan
de dosage, is tegelijkertijd ook
krachtig en levendig qua smaak.
Goede lengte.
Een aperitiefwijn die perfect
samengaat met hapjes, koude
voorgerechten en fijne, niet al te
gekruide charcuterie.

DE SNOEIWIJZE
IN CHAMPAGNE
In Champagne zijn vier
manieren van snoeien toegelaten. Nochtans zijn er maar
twee die toegestaan worden
voor grands crus en premier
crus: de chablis-snoeiwijze en
de cordon de Royat. De twee
andere, Guyot (voor de drie
druivenrassen) en de Vallée
de la Marne-snoeiwijze
(enkel voor pinot meunier)
worden slechts toegestaan
voor crus van 80 tot 89%.

CHAMPAGNE
CHARTOGNE -TAILLET
BRUT ROSÉ

CHAMPAGNE
CHARTOGNE-TAILLET BRUT
CUVÉE SAINTE ANNE
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Hoofdzakelijk afkomstig van de
oogst van 2002 en aangevuld
met 20% reservewijn bestaat
deze cuvée uit 50% pinot noir,

heel verfrissend. Het fruitig
karakter van deze rosé maakt
hem ideaal om zo te drinken,
maar doet het eveneens goed
met zacht gekruid rood vlees.

Qua geur framboos en rode bes,
gelinkt aan golden delicious en
melkroom.
Deze cuvée op basis van alle
drie de druivenrassen, met 50%
chardonnay in de samenstelling,
werd aangevuld met 15% rode
wijn afkomstig van pinot noir,
wat hem een mooie complexiteit
geeft. Fijne en zachte belletjes,

CHAMPAGNE BOULARD-BAUQUAIRE
CUVÉE MÉLANIE
Intense groengele kleur met fijne
belletjes die vrolijk opstijgen tot
een volle mousse.

MARNE

Lac d’Orient © CDT Aube

werden en als schuilplaats voor
wijnbouwers dienden.
Nog interessant is Essoyes, het dorp
van Pierre Auguste Renoir, Bayel
en zijn Cristallerie Royales de
Champagne en de cisterciënzerabdij van Clairvaux.
www.aube-champagne.nl/
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zoals Hautvillers dat uitkijkt op de
vallei van de Marne, daar waar
Dom Pérignon het champagneprocedé ontdekte.
Heel het jaar door zijn er feesten
of lokale tradities op til (Fête de
la Saint-Vincent, Fête de la Vigne
et du Vin...) met een piek in
september tijdens de oogst:
overleg met wijnbouwers en
neem deel aan deze jaarlijkse
afspraak van de manuele druivenpluk in Champagne.
www.tourisme-en-champagne.com

In de Marne staat de
toeristische champagneroute heel het
jaar door garant
voor 330 km afgebakende en uitgestippelde wegen langsheen de wijngaarden met adembenemende landschappen, gebouwen en specifiek
terroir. Dit is hét
moment om kennis
te maken met de
wijnbouwers.
Honderduit vertellen
ze over hun champagnewijnen, hun assemblages en
laten ze u uitgebreid proeven van
hun godendrank. Het is ook de
gelegenheid om internationaal
gerenommeerde huizen in Reims
en Epernay te bezoeken, hetzij te
voet of met een treintje.
Geniet ervan om te flaneren
langs kleine typische dorpen

REIMS
Reims, toegangspoort
tot de prestigieuze
wijngaard van de
Champagne, is ook
de zetel van de
meeste grote
champagnehuizen
die jaarlijks duizenden
bezoekers ontvangen.
Bezoek tot 1 november 2007 de tentoon-

8

© OT de Reims - M. Jolyot

Chartogne-Taillet

De neus doet denken aan brioche, honing, hagendoorn, geel
fruit en knapperige broodkorst.
Deze 100% chardonnay, die een
korte tijd op hout doorbracht,
verrast door een licht maar
uiterst aangenaam oxidatief
trekje.
De smaak, breed met een zachte
kruidigheid, is bijzonder fris. Een
rijke en complexe materie met
een afdronk die lang aanhoudt.

stelling “Expérience Pommery#4”
op het domein van Champagne
Pommery. Getiteld “L'Emprise
du Lieu” wordt deze expositie
gecoördineerd door hedendaags
kunstenaar Daniel Buren in
samenwerking met 36 andere
internationale artiesten.
Laat u verrassen door de nieuwste
specialiteit van Reims: de Café
de Reims. Een originele drank die
de subtiliteit van whisky van de
Montagne de Reims combineert
met sterke koffie, een tikje
chantillyroom en het
delicate poeder van
de typische roze
biscuitjes van Reims.
Het Café du Palais,
geklasseerd als
historisch café in
het Europees
patrimonium, is
de plek waar u
het kan proeven.
Blikvanger in dit rijk
en eclectisch decor
is een opmerkelijk

Rubriek uit de Champagne

De “seigneur” was er abdis
(abbesse in het Frans) van
Saint-Pierre aux Dames.

Vesle et Ardre

Deze cuvée is een mix van vrouwelijke zachtheid en mannelijke
kracht. Hetzij als aperitief, met
fijne gerechten op basis van verse
of gerookte vis, in combinatie
met gevogelte of met een varkenshaasje en asperges: deze
champagne doet het allemaal.

Monts de Berru

glasraam in art-decostijl.
Reims is ook de stad van de
Franse koningen, la Ville des
Sacres des Rois de France, met
vier sites die op de lijst staan van
het UNESCO-werelderfgoed.

VERBLIJFTIPS

en 50% van de wijngaarden).
Deze zone werd hoofdzakelijk
aangeplant met chardonnay
(89%). De naam Nogent
l’Abbesse vindt men voor het
eerst terug in de 13de eeuw, met
name in het oorkondeboek van
Saint Denis de Reims.

Dit miskend gebied bestaat uit vijf
dorpen: Cernay les Reims,
Pontfaverger, Moronvilliers, Selles
en Nogent l’Abbesse (dit laatste
dorp vertegenwoordigt meer dan
de helft van de 177 wijnbouwers

CHAMPAGNE ROGER COULON
BRUT GRANDE RÉSERVE
Gelijkmatig samengesteld uit de
drie druivenrassen en afkomstig
(Vervolg blz 10)
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Speciale aanbieding “Escapades”:
3de nacht en ontbijt gratis van
15/11 tot 23/12.
Hostellerie de la Chaumière is
een mooi landelijk herenhuis
temidden van de champagnewijngaarden.
De Aube nodigt zich uit aan uw
eindejaarstafel: maak gebruik van
uw verblijf in deze regio om
champagne in te slaan.
Dichtbij het hotel is er:
- Champagne Drappier,
- Champagne Château de Bligny
- Champagne R. Dumont,
- Champagne G. de Barfontarc.
Geschenkideeën: de Cristallerie
Royales de Champagnes in Bayel
organiseert een grote promoverkoop begin december.
De gedroomde gelegenheid
om karaffen, wijnglazen en
kristallen vazen aan te kopen (en te
schenken) aan zeer interessante
prijzen.
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Hostellerie de la Chaumière

Ideetjes voor een uitstap vanuit
de hostellerie:
- Champagnehuizen
- Cristalleries Royales de
Champagne
- Colombey les deux Eglises
met het gedenkteken van
generaal de Gaulle
- De cisterciënzerabdij van
Clairvaux
Escapades aanbod “Evasion
gastronomique en Champagne”
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150 € per persoon (deze prijs
omvat: 2 nachten op een
dubbele kamer, half pension,
kelderbezoek met proeverijen)
Geldig tot en met 31/12/2007.
Reservatie:
Hostellerie de la Chaumière***
3 schoorstenen Logis de France ,
81 route Nationale
10200 Arsonval
Tel. +33 (0)3 25 27 91 02
www.lachaumiere.fr
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Roger Coulon

Wanneer Brouillet, Ecueil, Chamery,
Gueux, Vrigny of Coulommes la
Montagne en Villedommange bij
sommigen vage herinneringen
oproepen, dan nog blijft het
moeilijk ze op een kaart terug te
vinden. Maar hoe moet het dan
met Saint-Euphraise, Clairizet,
Champlat en Boujacourt?
Hoewel relatief anoniem telt dit
terroir meer dan 2500 hectaren
wijngaard en meer dan 1130 wijnbouwers, verdeeld over 54 dorpen.
De hoofdrol is weggelegd voor
pinot meunier (66%); daarna komt
pinot noir (24%) en chardonnay
(10%).

Rubriek uit de Champagne

van premiers crus-wijngaarden
uit 2001 en 2002, heeft deze
wijn een schitterende verrassing
in petto. Door de chardonnay
die 7 maanden op haar fijne
droesem in eikenhouten vaten
heeft doorgebracht krijgt de wijn
een lichte houttoets, aangevuld
met impressies van munt en kruiden. De soepele en geraffineerde
aanzet gaat over in fijne belletjes
en een delicate structuur, waarbij
mineraalheid jongleert met roze
pompelmoes. De langdurige
finale wordt gekenmerkt door
citrus, cayennepeper en een
puntje jodium. Een combinatie
met geraffineerde maar licht
gekruide gerechten kan het
plezier alleen maar verhogen.

CHAMPAGNE ABEL JOBART
MILLÉSIME 2002 BRUT
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Nadat de weelderige mousse
wat getemperd is, zien we een
goudgele kleur met groene
toets. Gekenmerkt door rood en
wit rijp fruit, ondersteund door
een kruidig puntje, nodigt de geur
uit om snel verder te proeven.

Château d’Etoges © E. Himmesoete

Kasteelverblijf
Speciale aanbieding: 3de nacht
gratis (geldig van 23/10 tot 28/04,
zonder maaltijden en ontbijt).
Aanbod vanaf 215 € per persoon
Op basis van dubbele kamer
Geldig heel het jaar door
Verblijven in een vestiging van
Château et Hôtels de France
(4 helmen, 3 sterren), gesitueerd
hartje Champagne, aan de rand
van het dorpje Etoges, vlakbij de
Côte des Blancs en op 20 km

Oktober/November 2007

Fris van smaak én breed, een
bevestiging van de geur; ook
lang in de finale. Een vlotte wijn,
perfect als aperitief voor zij die
zachtheid boven levendigheid
verkiezen, maar eveneens een
wijn die het goed doet in combinatie met kwarteltjes of varkensgebraad met een zoetzure saus.

rende vineuze elegantie met een
lange afdronk waar mooie toetsen
van sinaasappelzeste en granny
smith komen bovendrijven. Een
meditatiewijn boordevol karakter!
Hetzij voor de gezelligheid of in
combinatie met een gerecht op
basis van kalfsvlees, klein pluimwild of geserveerd met een
harde kaas. Een champagne die
niemand onverschillig laat.

CHAMPAGNE PERSEVAL-FARGE
BRUT CUVÉE JEAN-BAPTISTE

CHAMPAGNE
PERSEVAL FARGE
1997 BRUT

Een uitzonderlijke wijn. Deze
champagne van premiers crus
werd samengesteld uit 50%
chardonnay, 35% pinot noir en
15% pinot meunier. Zijn “zacht
explosief karakter” stemt goed
overeen met wat men kan verwachten van een wijn waarvan
iets meer dan 10% afkomstig is
van op vat gelagerde wijn uit
1994, 1995 en 1996. Een wijn
met een oxidatief karakter. In
de neus, gedroogde vruchten
(amandel en lammertjesnoot)
vermengd met reinetten, witte
bessen, champignons en delicaat
hout. De soepele en weelderige
smaak getuigt van een schitte-

sinaasappel en heel rijpe framboos. Na de frisse aanzet komen
er impressies van boter en brioche, aangevuld met lammertjesnoot en walnoot opzetten.
Omvangrijk en elegant qua
materie, met een bijzonder lange
afdronk.
Een wijn die kenners wellicht zo
zullen drinken, omwille van zijn
rechtlijnigheid en typiciteit; of in
combinatie met een Gentse
waterzooi.

Van zodra de champagne
in contact komt met het
glas, maakt de eerste
onstuimigheid plaats
voor een stoet van
zeer fijne belletjes.
De heldere goudgele kleur wordt
bovenaan afgerond
met een stevige
kroon. De geur,
met een licht
oxidatief toetsje,
doet denken aan
zeste van bittere

van Epernay.
Dit pakket
houdt in:
- Twee nachten
- Half pension
- Maaltijden:
twee ontbijten
en twee diners,
waarvan één
gastronomisch
(zonder dranken)
- Bezoeken:
kelderbezoeken
en proeverijen
- Champagne als welkomstdrankje
- Toeristisch dossier bij aankomst
Niet inbegrepen in dit pakket:
Transport, begeleiding, lunches,
dranken, waarborg, persoonlijke
uitgaven.

Aanrader
Authentiek kasteel uit de 17de
eeuw met grote slotgrachten en
met originele salons en kamers.
Geklasseerd historisch monument,
destijds toebehorend aan
Napoleon en Lodewijk de 14de.
Informatie en reservatie
Château d’Etoges – F-51270 Etoges
Tel. 03 26 59 30 08
Fax. 03 26 59 35 57
contact@etoges.com
www.etoges.com

LOT
Reims, voluit genieten
2 nachten in een driesterrenhotel,

dubbele kamer, ontbijt inbegrepen.
Een lunch of diner in een restaurant in de stad.
De “Reims City Card” houdt in:
- Een bezoek aan de kelders van
een groot champagnehuis,
gevolgd door een degustatie
- Een audiogeleid bezoek
(FR of NL) in de kathedraal
van Notre-Dame
- De toegang tot bepaalde
stadsmusea
- Een “privilèges-kaart” om van
kortingen te genieten in de
boetiek van het Office du
Tourisme in Reims.
www.reims-tourisme.com

• In België : Maison de la France - Gulden Vlieslaan 21 - 1050 Brussel
Tel : +32 (0)902 88025 - +32 (0)2 505 3829
www.franceguide.com
En nog steeds... win uw verblijf in Frankrijk op
www.franceguide.com

Activiteiten
Ter plaatse (gratis): bootje varen,
tafeltennis, fietsen, solarium, wandelingen in een park van 20 ha.
In de nabijheid: kelderbezoeken
met proeverijen, wijnmuseum,
wandelingen in de wijngaard.
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Deze “berg” in de vorm van een
hoefijzer, is eigenlijk niets meer
dan een plateau (minder dan
300 meter hoogte) dat Reims met
Epernay verbindt. De top, bedekt
met woud, dient als warmteregulator. Dit microklimaat heeft een
invloed op de waardeschaal van
de crus. Van de 27 dorpen, zijn er
10 geklasseerd als Grand Cru
(Ambonnay, Beaumont-sur-Vesle,
Bouzy, Louvois, Mailly-Champagne,
Puisieulx, Sillery, Verzenay, Verzy
en Tours-sur-Marne), het laatste
dorp enkel voor pinot noir.
Deze “100%” laat de wijnbouwers
van deze crus toe hun druiven te
verkopen aan de maximumprijs
per kilogram; uiteraard zijn dat
druiven van de hoogste kwaliteit.
Sommigen verwonderen zich over
het feit dat bepaalde wijngaarden
naar het noorden georiënteerd
zijn, maar aangezien het woud
‘s avonds de warmte afgeeft die
het overdag heeft opgenomen is
dat lang zo slecht niet. Meer nog,

ook de windrichting zit over het
algemeen goed, want in de herfst
en de winter is die meestal zuidwestelijk georiënteerd en in de
lente en de zomer oostelijk.
Weliswaar houdt dat de regen
niet tegen, maar wel de hardnekkigste koude. De ondergrond,
samengesteld uit krijtlagen met
belemniet (fossielen uit de oceaan,
de ondergrond van alle grands
crus), bevordert de ontwikkelingskwaliteit van de druivelaar. Niet
alleen zorgt deze ondergrond

voor een perfecte drainage, maar
geeft hij ook ‘s nachts de warmte
af die hij overdag heeft opgenomen.
Maar over naar de mens, met
meer dan 2000 wijnbouwers die
samen 4200 hectaren wijngaard
bewerken. Pinot noir is de belangrijkste druivensoort van de
Montagne met 56%. Chardonnay,
die liefst beschermd blijft van
hevige westenwind, zit op 28%
en pinot meunier, die enkel mag
gebruikt worden voor crus supérieurs tot 95% (INAO-reglement

Enkele ideetjes
voor een uitje
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één dag of voor een langere tijd.
Op zondagmiddag worden er voor
het groot publiek natuurwandelingen uitgestippeld, waarbij een blik
op hun agenda ook interessant kan
zijn (bezoek aan de geologische site
van Mailly-Champagne bijvoorbeeld). Daarnaast worden er tentoonstellingen gehouden en zijn er
diverse gidsen beschikbaar.
Info: cin@parc-montagnedereims.fr
• Bouzy is gekend voor zijn rode
wijnen. En zet daar nu eens enkele
wijngaardslakken bij... En effectief,
dat hebben ze in deze gemeente
gedaan met L’Escargot des Grands
Crus, een kwekerij van wijngaardslakken die groepen en families ontvangt. Deze kwekerij beschikt over
een soort kraamkliniek voor wijngaardslakken, groenparken en een
winkel met streekproducten.
Info: www.escargotsdesgrandscrus.com
of 00 33 3 26 64 29 06
• Niet ver van de kathedraal van
Reims bevindt zich la Chocolaterie
Deléans, opgericht in 1874, en

• La Distillerie Guillon, in Louvois
(gehucht van Vertuelle) presenteert
“de whisky van de Montagne de
Reims”. De enigste distilleerderij
die Champagne rijk is, is heel het
jaar open. Buiten whisky vindt
men er een selectie gastronomische producten uit de regio.
Info: www.whisky-guillon.com
of 00 33 3 26 51 87 50
• Het Parc Naturel de la
Montagne de Reims
(68 gemeenten) heeft de bedoeling het natuurlijk patrimonium
te bewaren, alsook de economische en toeristische activiteit
errond. Het zet de bezoekers aan
het gebied te ontdekken door
middel van educatieve, culturele
en toeristische activiteiten. Zijn
Centre d'Initiation à la Nature in
Commetreuil ontvangt reeds
samengestelde groepen om de
natuur te ontdekken, hetzij voor
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van 5 juli 1962), zit op 16%.
De Grande Montagne de Reims is
ideaal voor wijntoerisme.
Wandelen is er bijzonder aangenaam en de ontvangst bij wijnbouwers meestal ook.
Ambonnay (komt van belle haie of
mooie haag) verwees in die tijd
naar het mooie koninklijke bos.
Een andere legende verwijst naar
Amboniacus, een Romeins officier,
die de excellente ligging van deze
helling opmerkte en er de eerste
wijnstokken aanplantte.
Niettegenstaande zijn originele
Latijnse benaming (Bellus Mons,
een heuvel aan de rand van de
N44) werd Beaumont Sur Vesle,
gelegen op de oude Romeinse
weg van Reims naar Châlons-enChampagne, in de Eerste Wereldoorlog totaal vernield. Nadien
werd het terug opgebouwd.
Het dorp Bouzy, reeds in 1895 als
Grand Cru geklasseerd, geniet
een totaal zuidelijke ligging. Dit
betekent veel zonlicht, optimaal
dus voor de rijping van pinot noir.
(Vervolg blz 12)

open van dinsdag tot vrijdag.
Men ontdekt er de geschiedenis
van dit huis, waarbij een link
gelegd wordt naar de geschiedenis van gastronomisch Reims.
Vincent Frodefond, meester-chocolademaker vertelt er over de
kunst van het chocolademaken
en koppelt dit aan de praktijk
met chocolade die in beekjes
naar je toestroomt...
Meer info: www.deleans.fr
of 00 33 3 26 47 56 35
• Reims, dat is wijn, maar dat zijn
ook de fameuze “biscuits roses”.
Als schatbewaarder van deze
traditie, viert het huis Fossier dit
jaar zijn 250ste verjaardag.
Sedert enkele maanden organiseren ze geleide bezoeken in het
hart waar deze lekkernij vandaan
komt, met een film ter ondersteuning. Gratis degustatie.
Info : www.fossier.fr
fossier@fossier.fr
of 0033 3 26 40 67 67

Hervé Lalau
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Grande Montagne
de Reims

Rubriek uit de Champagne

In de 6de eeuw schonk graaf Attila
de heilige Saint-Basles grond van
Bouzy. De reputatie van de wijn
was gekend tot ver buiten de grenzen van de Montagne de Reims en
de beste wijnen van Bouzy werden
regelmatig geserveerd tijdens banketten en kroningen van Franse
koningen. De industriële revolutie
spaarde deze regio niet. Merken
waaronder flessen verkocht werden
zoals “La Fine Fleur de Bouzy” of
“Le Grand Vin du Trésor de Bouzy”
verdwenen van het toneel. Het is
tijdens de grote crisis van 1930 dat
we Bouzy opnieuw tegenkomen.
Louvois telt slechts 42 hectaren
wijngaard. Het bos, prachtig om in
te wandelen, is erg groot en strekt
zich bijna uit tot aan de top van de
berg. Het dorpje Louvois bevindt
zich aan het eind van een bergpas
die vanaf het kasteel (een oud markizaat) zachtjes naar beneden gaat.
Sinds kort is er een distilleerderij
van whisky. Ideaal voor een korte
stop temidden van de natuur.
In 1901 werd Mailly omgedoopt
tot Mailly-Champagne, niet alleen
voor de wijngaarden die er rondomheen liggen maar ook om
verwarring tegen te gaan met veel
gemeentes die dezelfde naam dragen. Ook heeft het zijn bekendheid
te danken aan de wijnbouwersvereniging die enkel druiven
gebruiken van Mailly-Champagne.

Puisieulx is goed voor 18,5 hectaren wijngaard. Gesitueerd aan
een kleine stroom, een vertakking
van de Vesle, heeft het praktisch
dezelfde geschiedenis als Sillery,
met wie ze dezelfde leenheer
moesten delen. In de officiële akten
van de 16de eeuw opgenomen als
graafschap, werd Puisieulx in het
eerste deel van de 18de eeuw
gepromoveerd tot markizaat. Het
kasteel dat in het noordoosten
van het dorp gevestigd was werd
in het begin van de 20ste eeuw
verwoest. In de polyptiek van
St Rémy verwijst de naam Putioloe
naar het dorp Puisieulx. De naam
komt van het woord “puit”.
Gesitueerd in het zuidoosten van
Reims, bouwde men het dorp
Sillery op de linkeroever van de
Vesle, een stroom die in de winter
vaak uit zijn oevers treedt en de
aangrenzende moerasgebieden
onder water zet. Door deze vochtigheid kreeg het de reputatie van
ongezond te zijn. In tegenstelling
tot andere dorpen behield Sillery
van bij het begin zijn naam, afgeleid van Sillerius. De gemeente
bezit een kwalitatief gereputeerd
wijngebied.

Het ontstaan van het dorp
(Virdunacus) gaat terug tot het
Gallo-Romeinse rijk. Vandaag de
dag telt het meer dan 200 wijnbouwers, waaronder een 15-tal
négociants. Deze opmerkelijke
cru is geliefd bij grote champagnehuizen die hun kwaliteit willen
verhogen en hun beste cuvées
meer prestige willen geven.
Het dorp Verzy ligt in het Parc
Naturel de la Montagne, daar
waar Saint-Basles als kluizenaar
geleefd heeft. Leunend tegen een
plateau met een bosrijk domein,
is het ideaal om wandelingen of
fietstochten te maken. Op historisch gebied zijn de Faux de Verzy
(oude, lage, kronkelige beuken)
vandaag de enigste overblijfselen
van de benedictijnerabdij die
doen herinneren aan de heilige
Saint-Basles. Wanneer u op etensuur in de buurt bent, maak dan
een stop in de rue de Chanzy, in
de Chant des Galipes, een sympathiek restaurant met een fijne
maar stevige keuken tegen milde
prijzen.

Verzenay, met zijn 425 hectaren
wijngaard, is wellicht een van de
meest bezochte dorpen omwille
van zijn vuurtoren die over de vallei kijkt en zijn mooi wijnmuseum.

Duménil

De naam Tour sur Marne komt
van het Latijn “Turris Super
Maternam” en is gekend van in
het begin van de 9de eeuw.
Socotte, een Gallo-Romeinse
archeologische site, legde overblijfselen bloot van een villa en
een tempel. Later vestigden de
monniken van Touraine er zich.
In 1150 bouwde men een molen
aan de Marne, die na een brand
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in 1921 vernield werd en nu een
kartonfabriek is. Op dit moment
telt Tours-sur-Marne 53 hectaren
wijngaard.

CHAMPAGNE RAYMOND BOULARD
BRUT RÉSERVE 12% VOL.
Licht goudgele kleur met een
salvo aan fijne belletjes die, vooraleer ze een mooi kroontje vormen, verzamelen in een dikke
mousse. Opvallend is de knappe
harmonie tussen de pinot meunier (45%), pinot noir (35%) en
chardonnay (20%), waarvan de
reservewijn (15%) een tijd op
eikenhouten vaten doorbracht.
In de neus, framboos en rode bes,
gelinkt aan florale en kruidige
toetsen. Gedoseerd op 7 gram,
eerlijk en levendig van smaak,
bovendien makkelijk inzetbaar als
aperitief of in combinatie met vis
en gevogelte.

CHAMPAGNE DUMÉNIL
CUVÉE PRESTIGE BRUT
80% chardonnay, goudgele kleur
met groene toets en onstuimige
bubbels. Tussen de minuscule belletjes komt er een geraffineerde
en complexe neus vrij die doet
denken aan wit fruit (peer, appel)
en geel fruit (mango, abrikoos).
Qua smaak, een mengeling tussen
mineraalheid en fruit (gekonfijte
citroen, passievrucht), wat voor
frisheid zorgt. Tegelijkertijd bezit
deze champagne een vineus
karakter met een goed geïntegreerde dosage, evenwichtig van
smaak en met een lange finale.

Rubriek uit de Champagne

Het eenvoudigst is om deze
champagne als aperitief te schenken, maar in combinatie met
geraffineerde gerechten zoals
sint-jakobsoester, kaviaar of tarbot,
al dan niet met een romige saus,
komt deze karaktervolle wijn
ongetwijfeld nóg verrassender
uit de hoek.

CHAMPAGNE PAUL DÉTHUNE
BRUT ROSÉ

CHAMPAGNE DUMÉNIL
BRUT ROSÉ
Met een rode wijn die gevinifieerd
werd op eikenhouten vaten verwondert het niet dat we er een
puntje vanille in terugvinden.
Daarnaast merken we florale
toetsen op die doen denken aan
rozen in de knop, rode snoepneuzen (cuberdons), framboos en
een tikje zoethout. De assemblage
van de drie druivensoorten, gelijkmatig verdeeld, geeft een mooi
evenwicht tussen mineraalheid,
fruit en structuur. Het wijnkarakter
van deze champagne laat toe hem
bij grillades of kersenclafoutis te
serveren. Probeer hem ook eens
met een pittige kaas (Herve met
Luikse stroop bijvoorbeeld), een
gok die het proberen waard is.

CHAMPAGNE PASCAL REDON BRUT
CUVÉE DU HORDON
Een cuvée voor kenners. Met
evenveel chardonnay als pinot
noir in de samenstelling, afkomstig van de premier cru-wijngaard
van Trépail is dit een koppel dat
staat voor kracht en elegantie.
Tijdens de rijping werd er zowel
gebruik gemaakt van hout als
inox en geëmailleerde vaten.
Hoewel de kleur uitermate zacht
is, reppen de fijne belletjes zich
razendsnel naar de oppervlakte

om daar een stevige kroon te
vormen. Qua geur herkennen we
een lichte houttoets met wat
gegrild, omringd door florale
tonen en impressies van rijpe
peer. Qua smaak ruimt de eerste
souplesse en elegantie snel plaats
voor een uitgesproken wijnkarakter. Een mooie mineraalheid
ondersteunt het geheel; lang en
met toetsen van jodium.
De geur alleen al is heerlijk,
uiteraard ook om ervan te
proeven. Bovendien is hij niet te
versmaden in combinatie met
gegrilde of gefrituurde vis en
witschimmelkaas.

Zowel qua geur als smaak merken
we hout en kruiden op, maar niet
overdreven. “6 maand op eikenhouten vaten” staat er geschreven,
hetgeen onze indrukken bevestigt.
De geur, een mix tussen rood
gekonfijt fruit met een zachte
toets van vanille, nodigt uit om
verder te proeven. Rijk van smaak,
soepel, complex en vineus, met
een goed geïntegreerde dosage.
Samen met een stukje eendenborst, gebraden wild of gebakken
eendenlever wordt deze wijn pas
écht sexy.

CHAMPAGNE PAUL DÉTHUNE
CUVÉE À L’ANCIENNE

CHAMPAGNE PAUL DÉTHUNE
BLANC DE NOIRS

Deze cuvée uit 1999 werd samengesteld met evenveel pinot noir
als chardonnay, en heeft potentieel
zat. Gevinifieerd op eikenhouten
vaten en daarna 6 jaar op fles
met een kurk en een klem erop, is
deze champagne evenwichtig en
vineus van smaak. In de lange
finale herkennen we een puntje
zoethout met wat gegrilde toetsen.
Verleidelijk door zijn androgyn
trekje: krachtig en viriel qua materie met een vrouwelijke elegantie.
Een wijn voor speciale gelegenheden of toch niet? Heerlijk in combinatie met rode tonijn en een
emulsie van kaviaar, een rolletje
gerookte zalm en sint-jakobsoester. Of wat dacht u van een
gebraden duifje, mooi rose? Dit
voor diegene die zijn gezelschap
wil charmeren, hoewel we de
egoïstische genieter die geen
tête-à-tête wil ook best begrijpen.

In het glas, een heel bijzondere
kleur. De koperachtige schijn in
het geel verwijst naar de pinot
noir – voor 100%, we zitten in
een Grand Cru – met belletjes die
een stevige mousse vormen.
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In het glas, een vrij krachtige
kleur met tinten van violet.
Verder zien we een mooie pareling met aan het oppervlak een
stevig kroontje van fijne belletjes.
De aroma’s doen denken aan
pinot noir, heel typerend. Niet
verwonderlijk als we weten dat
er 80% in zit. Daarnaast krijgen
we impressies van kruisbes,
bosaardbei en noordkrieken.
Qua smaak is hij rechtlijnig,
eerder een maaltijdwijn.
Niettegenstaande hij erg fris is,
komt zijn rijke materie beter tot
uiting in combinatie met
geroosterd vlees of een dessert
op basis van rood fruit.

CHAMPAGNE PÉHU SIMONET
BRUT SÉLECTION GRAND CRU
Deze assemblage van 2003 en
2004 is afkomstig van wijngaarden uit Verzenay en Sillery.
Gekenmerkt door de pinot noir
(70%) bezit de wijn mooie fruitige
en kruidige toetsen. Zijn levendige
smaak valt op door een bijzonder
mineraal accent, waarbij het sterk
aanwezig citrusfruit licht gekonfijt
is. Zijn lengte laat toe lang te
genieten van een licht bittertje
dat de eetlust opwekt. Een perfecte
aperitiefchampagne die het eveneens goed kan vinden met platte
en holle oesters of met gerookte
zalm voor het contrast.

CHAMPAGNE PÉHU SIMONET
2002 BRUT
Een cuvée met licht gegrilde toetsen (zelfs al is het huis niet op
zoek naar champagnes met veel
hout, niettegenstaande een vinificatie van zeven wijnen op eikenhouten vaten). Goed aanwezige
kruidigheid, elegant, met een
briochetoets in de smaak. In de
neus treffen we opvallend veel
rijp wit fruit. Een maaltijdwijn,
nobel van materie, die perfect
samengaat met sint-jakobsoesters
en een nage van nieroogkreeftjes,
maar ook met een zeetong uit
Dieppe of een stukje gevogelte
uit Bresse met eekhoorntjesbrood, boleten en gele stekelzwam vormt hij een goed koppel.
(Vervolg blz 14)
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CHAMPAGNE JEAN-CLAUDE
MOUZON 2002
BRUT INTÉGRAL
BLANC DE BLANCS
Afkomstig van het terroir van
Verzenay wacht ons een mooie
mineraalheid. Het verblijf van
6 maanden op nieuwe houten
vaten laat geraffineerde sporen
achter, zowel in de geur als in de
smaak. Van bij het eerste slokje
is het een en al frisheid, maar het
is vooral de lange finale, gekenmerkt door een elegante houttoets, die de aandacht trekt. Heel
complex met gedroogde vruchten, wit fruit en zachte vanille.
We sluiten de ogen en laten ons
betoveren door een wijn die
openstaat voor culinaire partners,
zolang ze maar geraffineerd zijn.
De elegante fles, met een kurk
die vastgehouden wordt door
een waslaag en ijzerdraadje,
geeft dit alles een apart cachet.

CHAMPAGNE
JEAN-CLAUDE MOUZON
BRUT TRADITION
Deze cuvée wordt gevormd door
een tripartite. De meunier, in kleine hoeveelheid (8%) en de pinot
noir (67%), afkomstig van grands
crus en andere crus, geven een
accent van rood fruit aan deze
champagne. De lichtgele kleur
tooit zich met een mooie kroon
die stevig rechtop blijft staan.
De krokante en vinnige smaak
belet niet dat we in de finale te
maken krijgen met een dosage
die niet helemaal goed geïntegreerd is. Hoe dan ook, lang niet
slecht en best te genieten op
gezellige momenten.

Oktober/November 2007

Niettegenstaande het aperitief
ideaal is, draait ook een stukje
gevogelte hem de rug niet toe.

CHAMPAGNE ROGUET
BRUT 2002
Afkomstig van het terroir van
Mailly werden alle drie de druivenrassen gebruikt in deze mooie
fles. De malolactische gisting ‘sur
lies’ zorgt voor knappe aroma’s
met een licht oxidatief karakter.
Heel mineraal van smaak, waardoor hij uitnodigt als aperitief.
We kunnen hem echter ook combineren met harde jonge kazen,
voor een parallel smaakkarakter.
In de finale valt een fruitigheid
op die lang blijft nazinderen. Een
wijn met een fantastisch potentieel,
opvallend elegant en boordevol
finesse.

CHAMPAGNE
MARIE NOËLLE LEDRU 2002
CUVÉE DU GOULTÉ
GRAND CRU
In het glas, een intense goudgele
kleur met een weelderige maar
trage pareling. Qua geur herkennen we tal van gele vruchten,
goed rijp, afgetopt met een tikje
vers gemaaid gras.
In de smaak, opnieuw geel fruit
maar aangevuld met peperachtige kruiden waardoor de
smaak en de geur breder wordt.
We verwelkomen deze krachtige
cuvée met veel plezier bij een
gerecht met rood vlees, klein wild
of een eendenborstfiletje.
Lange en elegante finale. Indien
u hem zo wil drinken, doe hem
dan open op het eind van de
avond. Wedden dat hij nog lang
mooie herinneringen oproept?

CHAMPAGNE FRANÇOIS SECONDÉ
BLANC DE BLANCS 2002
Deze 100% chardonnay heeft
alles in zich wat een grote chardonnay moet hebben. Zijn mooie
heldere kleur met groene toets
verleidt door zijn schittering die
extra in de verf gezet wordt door
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het strakke parelsnoer rondom.
Heel complex van geur met
impressies van zoete appel,
geroosterde broodkorst, rabarbercompote en verse lammertjesnoot. De smaak, heerlijk zoals
verwacht, start met een zachte
en minerale frisheid. Naarmate
de wijn meer van zichzelf prijs
geeft, komen er toetsen van
mirabel opzetten die eeuwig lijken aan te houden. Oesters uit
Belon of Marennes, gegrilde of in
hoeveboter gebakken vis, schaaldieren en delicaat wit vlees...
indien ze konden zouden ze u
feliciteren met deze champagne
die het overigens ook bijzonder
goed doet als aperitief.

CHAMPAGNE FRANÇOIS SECONDÉ
BRUT
Aangetrokken door de licht
goudgele kleur, getooid met een
vaste mousse, worden ook onze
andere zintuigen onmiddellijk
aangesproken. De neus als eerste:
verleidelijk en charmant met toetsen van verse hazelnoot en gele
rijpe citroen, aangevuld met een
puntje vuursteen en een elegant
zweempje hout. De smaak, aangenaam en licht, verfrist langdurig.
Bij de tonen van gekonfijte citrus
komen na een tijdje pistache en
zachte kruiden opzetten.
Te drinken als aperitief voor zijn
complexiteit, tenzij u hem wil
koppelen aan een in hoeveboter
gebakken zeetong, oesters of een
citroentaartje. Ook niet slecht.

MAILLY GRAND CRU
EXTRA-BRUT
Op een achtergrond van mooi
geel zien we een stoet fijne belletjes passeren.
Wanneer de
onrust een beetje
geluwd is, komen
er geuren van rood
en rijp geel fruit
voorbij, op de
hielen gezeten
door een tikje
honing en
brioche. Qua
smaak wordt
het pinot noirwijnkarakter
(meerderheid
in deze cuvée)
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gelinkt aan het raffinement van
chardonnay. Minerale tonen
voorzien hem van een mooie
rechtlijnigheid. Voor deze sublieme
wijn die lang blijft nazinderen
werd een beetje ‘liqueur de
dosage’ aangewend. Een genereuze
champagne voor fijne gerechten.

CHAMPAGNE OLIVIER ROUSSEAUX
ROSÉ

15% chardonnay werd er
gebruikt voor deze wijn op basis
van pinot noir. Licht zalmroze met
toetsen van ‘oeil de perdrix’,
middelmatig van intensiteit met
bovenaan een mooi kroontje.
Qua geur herkennen we geplette
aardbei, een takje munt, wit fruit
en rijpe appel, erg fijn allemaal en
rechtlijnig. In de smaak komt het
rood fruit duidelijk tot uiting en
laat het wat tannines na.
Gevogelte met rode vruchten,
maar ook taart (chocoladetaart
bijvoorbeeld, een forêt noire)

zou het er uitstekend mee kunnen
vinden.

tig om nog wat te blijven in hun
gestructureerde omgeving. Qua
geur bespeuren we een eerlijk
boeket van brioche, rood fruit en
honing. Bij het proeven zorgt de
mineraalheid voor een fijn zuurtje.
De smaak zelf, breed zoals verwacht, doet denken aan mede.
Heel vineus, een champagne die
lang blijft nazinderen. Een stukje
sappig gebraden rood vlees is de
perfecte partner voor deze grote
meneer.

CHAMPAGNE BARNAUT
GRAND CRU BLANC DE NOIRS
Een heel gestructureerde champagne met een mooi wijnkarakter.
In de neus, impressies van rijp
rood fruit, onderstreept door elegante toetsen van zachte kruiden
en witte bloemen. In de mond
komt het rood fruit sterk tot
uiting, een wijn die niet van het
halve werk houdt. Als maaltijdwijn
is hij ideaal bij rood vlees of
pluimwild zoals fazant.

CHAMPAGNE MICHEL ARNOULD
GRAND CRU
LA GRANDE CUVÉE BRUT

CHAMPAGNE MAURICE VESSELLE
GRAND CRU CUVÉE RÉSERVÉE

Op basis van wijn uit 2002 is deze
cuvée samengesteld uit 70%
pinot noir en 30% chardonnay,
afkomstig van het Grand Cru-terroir van Verzenay. In de intense
gele kleur zien we fijne, opgewonden belletjes zich naar boven
reppen om lucht te happen. Nadat
de smeuïge en lang aanhoudende

De rijping van 4 à 5 jaar op tanks
maakt dat deze cuvée wat gereserveerd overkomt. De kleur,
intens goudgeel met een
koperachtige tint, vertaalt perfect
deze lange rusttijd. De belletjes,
weliswaar langzaam maar in
cadans, vinden het blijkbaar pret-

mousse wat getemperd is kunnen
we ons toespitsen op de frisheid
en de complexiteit van de geur.
Een kruidig puntje hier, een chocoladetoets daar, brioche, peperkoek en rood fruit vormen slechts
het topje van de ijsberg.
Qua smaak, lang en bijzonder
vineus, prettig ook door zijn mooi
mineraal karakter. Te proeven,
‘s avonds, om er zo van te
genieten, weliswaar ook niet te
versmaden met karaktervolle of
geraffineerde gerechten.
Op dit moment zijn al deze schitterende flessen leeg, maar wat
een indrukken en wat een smaken!
Een festijn was het, heerlijk! We
zijn weer eens onder de indruk
van wat deze magische belletjes
kunnen losmaken bij gepassioneerde wijnzielen zoals u en ik.
Aan u om een keuze te maken.

Gérard Devos
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44
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Rubriek uit de Rhône

Ontdekkingen in het Rhônedal (2)
Marc Vanhellemont vervolgt
zijn omzwervingen
in het Rhônedal.
De vorige IVV bracht relaas 1,
in dit nummer volgt zijn
de
2 bericht. In dit deel wendt
hij de steven naar Rasteau,
Cairanne, Lirac, Laudun
en Chusclan.
Een beetje van alles
De grote rechthoekige “Salle de la
Paneterie” is al behoorlijk vol gelopen. Met de tafel van “Découvertes”
winnen we heel wat tijd. Iedere
standhouder stelt er een fles uit zijn
gamma voor. Ideaal om snel een
selectie te maken.
Daarna, in de “Espace Jeanne
Laurent” kijken de stands uit over
de Rhône.
Na enkele proefmomenten om
warm te lopen, komen we bij de
wijnen van Rasteau, Côtes du Rhône
gewone en Villages ook Cairanne,
allen zowel in wit als in rood.
Domaine Les Grands Bois
• Rasteau 2005: erg verfijnd; de
2006 is krokant, mineralig en
elegant.
Domaine Denis Tardieu, sinds 2001
biologisch verbouwd, evolueert in
de goede zin.
• Côtes du Rhône rood 2005:
goed gemaakt,
• Côtes du Rhône 2006,
karaktervoller met een mooie fruitexpressie.
Domaine des Carabiniers
• Côtes du Rhône 2005: erg sappig,
• Côtes du Rhône 2006: mineralig
en goed geconcentreerd.
Domaine de l’Oratoire
• 2006 Réserve: goed compact,
verfijnd strak tanninestramien,
• 2006 Blanc: smeuïg en toch
gespannen, verfrissend en
geparfumeerd!
Rémi Poulzin Vigneron
Domaine La Fourmente
• Petit Piollas rosé 2006: smeuïg en
delicaat, met mineralige ondersteuning,
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Lirac

• Le Grand Gibard 2005 (Visan): tanninerijke structuur met veel fruit,
• Garrigón 2005: florale grenache
met sappig fruit, erg elegant.
Domaine Delubac
• Hier wordt voorrang verleend aan
elegantie in plaats van naar extractie te zoeken. Men had het Vincent
nooit toevertrouwd, nochtans
verkondigt zijn Authentique 2004
veel matiging en neigt hij naar de
distinctie van de Bruneau 2005.
Domaine Charvin
• CdR 2006: sappig en vlezig,
• CdR 2005: verfijnd, zijdeachtig
tannine, bijna poëtisch.
Domaine Brusset
• Cairanne Blanc Les Travers 2006:
mineralig en zijdeachtig, superbe
• CdR Les Clavelles 2006: 100%
Viognier: zeer aromatisch
• CdR rouge Chabrille: lichtvoetig.
Domaine Richaud
• Cairanne blanc 2005: smeuïg,
gespannen.
• Les Garrigues Rouge 2006: erg verfrissend, diepdonker, verleidelijk,
• L’Ebrescade 2004: strak en
structuurvol.
Domaine du Bois des Mèges
• Plan de Dieu 2006: gerookt en fris,
• Plan de Dieu 2005: mooi alcoholzuurheid evenwicht, strak taninne
maar verfijnd.
Ferme Saint Antonin
(1ste jaargang in 2006)
• CdR 2006 rouge: zeer rijpe oogst,
lijkt op hout gelagerd.
• Plan de Dieu2006: zeer elegant,
niettegenstaande het ietwat
overrijpe.

De proeverij vindt plaats op het
Château de Clary, hoofdkwartier
van de “Académie du vin et du
goût”.
Domaine Roger Sabon
• 2006: tonen van donker fruit, erg
vlezig, volle smaak,
• 2005: staat er tegenover en biedt
delicate tonen van fruitpasta’s.
Domaine du Joncier
• Le Gourmand 2005: is erg sappig
met kristallijn aandoend fruit,
• Les Muses 2005: likeurachtige
geur, rechtlijnige smaak,
lichtvoetig.
Domaine Lafond
• Roc-Epine 2005: mooie wijn met
wat ruw tannine dat reliëf aan de
smaak geeft.
Genestière Saint Anthelme
• Cuvée Raphaël 2005: rood en
donker fruit, diepte, erg lang.
Domaine Brusset
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Château de Manissy
• Lirac 2006 rouge: sympathieke
wijn, veel fruit en tegelijk elegant
(een goed geïnspireerde nieuwkomer)
Château Saint Roch Brunel
• Palmes 2005: een Lirac met veel
fruit, mooi fris, goed kruidig,
• cuvée Confidentielle 2005: nog
gesloten maar lang bijblijvend,
• wit 2005 en 2006: mineralig en
smeuïg, tegelijk fris.
Prieuré Saint Sixte
• Cuvée des Prémices 2005:
karaktervol, verfijnd tannine
en lang. Het domein veranderde
in 2003 van eigenaar.
Domaine La Lorentine (Marcoux)
• 2006: kristallijnen wijn, zuiver
fruit, tanninerijk,
• 2005: karaktervol, stevig gebouwd,
mineralig. Over 3 jaar volledig in
biocultuur.
Vignobles Alain Jaume
• Clos de Sixte 2004: vlezig en fris,
• 2005: veel nog wat verdoken
fruit, moet nog verouderen.

Tavel
Een proeverij temidden van de
wijnranken, op een magische plek,
aan de voet van een helling. Het
mooiste kapiteel van de wereld.
Domaine Pélaquier
• 2006: frisse smaak, evenwichtig,
rood fruit met peper.
Château d’Aquéria
• 2006: karmijnrood, rood fruit,
fraaie smeuïgheid.
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Domaine des Carabiniers
• 2006: zalmkleurig, granaatappel,
smeuïg, gekonfijt fruit, zacht
kruidig, op mineralige achtergrond.
• 2005: bergamot en menthol
samen met fruit.
Domaine Amido
• Les Amandines 2006: karmijnrood, erg lang bijblijvend.
• 2005: zalmkleurig, fris met tonen
van kruiden en munt. Gekonfijte
citroen en amandelpasta.
Domaine de la Mordorée 2006:
kersenrood, aroma’s van kruiden
met tonen van fruit en rode bloemen. De 2003 is ietwat zoeter
met veel gekonfijt, maar blijft fris.
2001 is zeer complex, elegant.
Dit om eraan te herinneren dat
goed gemaakte Tavel’s goed
kunnen verouderen.
Domaine Lafond Roc-Epine 2006:
karmijnrood, erg fruitig, krokant,
suave textuur, diepte, kruidig, lang
bijblijvend, goed uitgebalanceerd.
Domaine Saint Ferreol 20006:
donker roze, granaatappelsap met
peper, mineralig, vuursteen, smeuïg.
Maison Gabrielle Meffre
• Laurus FA + FML in barriek
gelagerd, jong is het hout nog te
present, maar dat versmelt na 2 à
4 jaar in de wijn. Het is anders,
maar topklasse! Veel tonen van
kruiden.
Genestière Saint Anthelme
• Cuvée Raphaël 2006: karmijnrood, sappig, wat reliëf over de
gehele fruitige lengte.
Domaine la Rocalière
• 2006: karmijnrood, levendig,
tonen rode bessen en kers,
ook floraal,
• 2005: donkerroze, diepte, fris
met kruiden.
Baluzu des Vaussières
• 2005 (vers uit de kuip): zalmkleurig, mentholachtig, smeuïg,
mineralig,
• 2004: mooi fruitig, zacht, lijkt de
tertiaire tonen ongeduldig af te
wachten,
• 2003: erg levendig en fruitig,
• 2002: neigt wat naar Oosterse
tonen, sandelhout, rozenhout,
peper. Een wat aparte stijl.
Château de Manissy
• Cuvée des Lys 2006: smeuïg en
fruitig, op gist gelagerd.
Palai Mignon
• 2005: karaktervol, mineralig,

• Terra Amata 2005: goed verweven
houttonen, structuurvol, strak
tannine.
Mas de Libian
• Viognier VdP 2006: erg sympathiek,
• Cave Vinum 2006: fris en mineralig,
• Pétanque 2006: alleen maar fruit,
• Bout d’Zan 2005+2006: kruidig
en sappig,
• Khayyâm 2005+2006: vol en
karaktervol
• La Calade 2006: lichtvoetig en
aards tegelijk, stevige structuur,
veel karakter met tonen van
kruiden, 90% mourvèdre.

Nieuwkomers
onder de oude brug
Château de Manissy

gekonfijte citroen (eerste jaargang
van dit domein)
• 2006: kleur die aan clairet doet
denken, smeuïg, zeer vers fruit,
goede lengte….

• Per Èl Blanc 2006: mineralig,
ideaal voor vis “à la plancha”.
Domaine Coulange
• Cuvée Mistral 2006: verfijnd
tannine, geconcentreerde tonen
van grenache, strak en rechtlijnig,
• Villages 2006: goed savoureus;
de 2005 biedt tonen van truffel,
cassispasta, florale tonen, rasecht.
Domaine du Serre-Biau
• Laudun blanc 2005: fris en
aromatisch,
• Laudun rouge Les Cadinières
2005: vijgenblad, veel karakter,
nog wat te opvallend tannine.
Château Rochecolombe
• CdR Villages 2005 wit: strak,
100% clairette, mineralig,
geel fruit en witte bloemen.
Château Terre Forte
• Signargues 2004: wat truffel,
kruiden, fris,
• 2005: gekonfijt fruitig, floraal.
Les Vignerons d’Estézargues
• het gehele gamma van 2006
verdient een pluim, met een +
voor Pierredon, Les Blanchette,
Périllière,
• Granacha 2005: nu nog zeer
fruitig.
Vignoble Coste,
Domaine de la Charité
• Cayenne 2005: mooie en smeuïg,
fruit en cacao,
• Dame Noire 2005: 100%
Mourvèdre, strak, veel kruiden,
krachtig en karaktervol!
Château Signac
• Chusclan Tradition 2005:
zijdezacht, fris,
• Combe de l’Enfer 2005: tonen
van donker fruit, erg expressief,

Laudun
De tafel met “Ontdekkingen” van
het Laudun-forum blijkt ook hier
handig, rekening houdend met de
65 aanwezige wijnbouwers, het
warme ambiente en de snel voorbijgaande tijd die voort loopt. Ook
hier staan gewone Côtes du Rhône
naast de “Villages”.
Château Domasan
• Signargues 2005: gespannen,
veel karakter, fris,
• CdR 2006: erg strak, maar smeuïg,
goed gepeperd en tegelijk fris.
Domaine Saladin
• Loï 2005: sappig en elegant,
• Haut Brisan 2005: goede
structuur, wat nootachtig,
Domaine Saladin
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Laatste halte van een welgevulde
dag: de Pont du Gard, waar een
handvol jonge domeinen hun wijnen
laten proeven.
Clos des Boutes
• Les Fagnes 2006: 70% carignan,
erg tanninerijke wijn,
• Chamboultou 2005: suave materie,
lang bijblijvend,
• Mélodie de Carignan wit 2005:
mineralig, gisting en malo in barriek en op gistdroesem gelagerd.
Het domein werd in 2003 opgericht, hier houdt men blijkbaar
van carignan.
Mas des Bressades
• Rosé 2006: erg fruitig, zoals we
dat graag hebben,
• Rouge tradition 2006: juiste
concentratie, niet te veel,
• Blanc tradition 2006: aromatisch,
zeer sympathiek.
Mas Mellet
• Pari Finesse: fraai afgerond, niettegenstaande het stevig tannine,
• Carrément M: 100% carignan waar
geen doortimmering aan ontbreekt.
1ste jaargang voor dit domein was
2003.
Domaine Poulvarel
• Blanc 2005: anijsachtig, smeuïg en
mineralig,
• Les Perottes 2005 rood: sappig,
verfijnd tannine, erg lange finale
waar al wat truffel opduikt.
1ste jaargang in 2004.
Domaine Galus
• Galus 2005 rood (grenache, syrah,
carignan), deels in barriek, deels in
kuip. Fris, maar toch karaktervol.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44

Zei u …“Proeven…!” ?

Saint-Emilion 2005
Fabian Barnes heeft voor
u de hele kliek van de SaintEmilionproductie geproefd.
Die waar de Belgen van
houden en waarvan ze
tevens sinds mensenheugenis
de grootste verbruikers
per capita zijn. Bovendien
proefde hij niet om het even
welke jaargang: 2005,
één van de allerbeste van
het nieuwe millennium…

Maar wie zegt nu dat Bordeaux
onmiddellijk moet gedronken
worden? We hebben te maken met
bewaarwijnen en wel bij uitstek, maar
hoelang? De tijd zal het ons leren,
maar vele elementen zeggen ons
dat zij een veroudering zeer goed
aankunnen. En daarbij tussendoor
zijn er vele andere jaargangen die
we nu al kunnen drinken. De ongeduldigen raden we de eenvoudigere,
nu reeds ronde Saint-Emilions aan.
Het zou zonde zijn om komende
herfst grands crus te ontkurken, dat
zou pas armoe troef zijn.

A.O.C. SAINT-EMILION

Bellevue
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Het was niet in de beste omstandigheden dat deze wijnen geproefd
werden: ze zijn nog maar pas
gebotteld en zinderen nog wat na
door het gewoel pas gekurkte wijn
kenmerkt. In deze jaargang zijn de

wijnen rijk en krachtig. Maar wie
heeft er nu zin om in volle zomer
Bordeauxwijnen te proeven? Toch is
en blijft het een mooie ervaring om
deze jaargang op de tong te nemen.
Wel moeilijk om proeven omwille

van het sterk benadrukte hoewel
fraai gevormde tannine, de rijke
vlezigheid en ook omdat het fruit
nu niet opvalt. Destijds toonde de
minder getypeerde 2003er dat wel.
Het 2005-geheel is nu nog wat stug.

BARBEROUSSE **
Geur: compact, fruitig, kruiden
en gerookt. Goede ronde (fruit-)
smaak, evenwichtig, iets astringent
in finale, pleziergevende wijn.

Rondtoeren op planeet Bordeaux
Bordeaux, een prestigieus beeld waarachter
een hele wereld schuilgaat.
De cijfers alleen al doen duizelen! De helft van de
Gironde innemend of het grootste departement in
Frankrijk, strekt de wijngaard van Bordeaux zich uit
over 120.000 hectaren en 500 gemeentes.
Een reis waar je niet zomaar aan begint. Hoe begin je
aan de ontdekking van 57 gecontroleerde herkomstbenamingen met een keuze tussen 8.000 wijnkastelen
en 13.000 wijnbouwers? Enkele interessante pistes...
• Office de Tourisme de Bordeaux
12 Cours du XXX juillet,
0033 5 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com
Initatiecursus wijnproeven:
elke donderdag om 16u30,
heel het jaar door. Van 15 juli tot
15 augustus is er een extra initiatie
voorzien op zaterdag, ook om
16u30.
• Ecole du Vin de Millesima
87 quai de Paludate,

Wijngaard en bord de Garonne © Olivier Boisseau

Leren wijnproeven
• Maison du Vin de Bordeaux
Conseil Interprofessionnel du Vin de
Bordeaux, 1 Cours du XXX Juillet,
0033 5 56 00 22 88
www.bordeaux.com
In het centrum van Bordeaux,
twee formules om bordeauxwijn
te ontdekken:

Oktober/November 2007

- De wijnbar van het CIVB,
open elke dag van 11u tot 22u
met tips van sommeliers.
- De wijnschool van het CIVB :
initiatielessen van juni tot
september, heel het jaar door
aangevuld met vormingsstages
à la carte. Het volledig programma is te bekijken via
www.ecole.vins-bordeaux.fr
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0033 5 57 80 88 50
www.millesima.com
• Ecole du Bordeaux
7 Rue du Château Trompette,
00335 56 90 91 92
www.ecoledubordeaux.com
Opgericht door Jean-Michel Cazes
(Château Lynch-Bages in Pauillac)
stelt de Ecole du Bordeaux diverse
gevarieerde programma’s voor,
van een ontmoetingsinitiatie van
3 uur tot seminaries van 3 dagen.

Zei u …“Proeven…!” ?

LA FLEUR GARDEROSE **

LA FLEUR CARDINALE ***

Geur: goed rijp fruit, peperachtig.
Goed ronde smaak, goed fruit,
goed evenwicht, goede lengte.
Niet al te complexe wijn maar
goed en vlot wegdrinkend,
zonder hapering.

Geur: goed fruit en wat peper.
Goede smaak met veel fruit en
redelijk krachtig. Iets te tanninerijk, vooral in finale, maar wel
goed fruit.

CUVÉE PASSION 2 FEMMES DU
CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU ***

LA ROSE MONTURON **(*)

A.O.C. SAINT-EMILION
GRANDS CRUS
PONTET FUMET **(*)
Geur: krachtig, fruitig, peper,
alcohol, wat menthol.
Volle goede smaak, goed fruitig.
Presente tanninestructuur, maar
niet overdreven. Uit één stuk,
goede lengte.

Geur: fruit, doet warm aan,
peper, menthol en ook wat hout.
(Vrveolg blz 20)

Pipeau

imposante tanninestructuur van de middensmaak tot in de finale.
Goed fruit en toontje
vegetaal in finale.

LA GRAVE FIGEAC **(*)
Geur: fruitig, kruidig met een
ietsje dierlijke toon. Goede
smaak, rond, fruitig en elegant.
Niet te complex en niet te lang
bijblijvend, toch een goede fles.

SAINT HUBERT ***
Geur: fruitig en peper.
Goede smaak, vol en
redelijk krachtig.
Veel goed fruit.
Statige wijn met
uitstekende lengte.

PIPEAU ***
Geur: rijk, getoast hout, vanille,
pepers, fruit en peper.
Goede rijkelijke smaak, ook
krachtig. Goed volume. Ietsje te

Enkele verblijftips

Planeet Bordeaux

Het Comité Départemental du
Tourisme de la Gironde en partners selecteerden meerdere korte
verblijven die terug te vinden zijn
in de brochure “Idées week-ends
et courts séjours”.
• Met Bacchus op wandel
2 dagen/1 nacht in een gîte
Bacchus van 3 épis (soort sterrensysteem). Bezoeken aan wijnhuizen en wijnkastelen in de
appellaties Premières Côtes de
Bordeaux, Cadillac en Côtes de
Bordeaux Saint-Marcaire. 109 euros
05 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com
• Kasteelverblijf in de Médoc
2 dagen/1 nacht in een charmant
wijnkasteel, bezoek aan een Grand
Cru Classé en een gastronomisch
diner. De tweede dag tijdens een
bezoek aan het familiedomein is
het mogelijk zelf wijn te bottelen
en ontvangt u van de eigenaar het
diploma van bottelaar.
Op basis van 2 personen in een
dubbele kamer: 310 euro per

Afspraak in Beychac-et-Caillau, in het hart van de planeet Bordeaux,
op de zetel van het Syndicat Viticole Régional van de AOC
Bordeaux en Bordeaux Supérieur voor een verbazingwekkende,
ludieke en zintuiglijke reis in het universum van de bordeauxwijnen.
Maison des Bordeaux et Bordeaux Supérieur.
RN 89 - sortie 5 - Beychac et Caillau - 05 57 97 19 20 05 57 97 19 35

persoon. 05 56 59 03 08
www.pauillac-medoc.com
• Best of” van het wijntoerisme
3 dagen/2 nachten in een viersterrenhotel, dubbele kamer op
basis van 1/2 twin of 1/2 double:
vanaf 510 euro per persoon.
Op zoek naar “the best of” met de
Millesima-kelders in Bordeaux,
Château d'Agassac, Château Kirwan,
Château Lanessan en Lachesnaye,
Château Pichon-LonguevilleComtesse-de-Lalande...
Bezoek aan de stad Bordeaux en
Saint-Emilion met een gids.
00 33 5 56 13 14 04
www.puzzle.evasion.com
• Weekend Médoc en Saint-Emilion
2 dagen/1 nacht op basis van een

dubbele kamer in een *** hotel
aan 290 euro en in een **** hotel
aan 395 euro.
Dag 1: ontdekking van de Médoc
met Moulis, Margaux, Listrac,
Saint-Julien, Saint-Estèphe en de
befaamde wijnkastelen Beychevelle,
Margaux, Latour, Cantenac Brown,
Lynch-Bages, Mouton en LafiteRothschild.
Dag 2: oversteek van de riviermonding van de Gironde met een
boot, bezoek aan Saint-Emilion en
een wijndomein van de appellatie.
00 33 5 57 98 22 77
www.bordeauxlabel.com
• Bestemming oogst
2 dagen/1 nacht op basis van
2 personen in een dubbele kamer
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Château Latour © B.P. Lamarque

vanaf 225 euro per persoon. Voor
zij die dromen van een avontuur
dat normaal alleen voor wijnprofessionals is weggelegd.
Dag 1: oogst in Sauternes en
bezoek aan Château du Malle,
een Grand Cru de Sauternes én
een historisch monument.
Gastronomisch diner.
Dag 2: oogst in de Médoc. Bezoek
aan twee wijnkastelen die geklasseerd zijn als Crus Bourgeois.
Kennismaking met het werk als
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Geur: veel fruit en iets peperachtig, wat bedekkend,
vlezigachtig.
Goede smaak, goed vlezig, goed
evenwicht, veel fruit en wat hout,
broodkruim en vanille. Iets
astringent, goede lengte.

Zei u …“Proeven…!” ?

te arrogant en versmelt op het
einde van de smaak. Finale met
fruit en een wat melig tannine.
Goede lengte. Mist wat frisheid
en elegantie.

HAUT LA GRÂCE DIEU ***
Geur: fruit, peper en pepers.
Volle en goede smaak. Goed fruit.
Present tannine, maar niet teveel.
De wijn staat en blijft lang bij.

LA GOMERIE ***(*)
Geur: verfijnd, wordt door bosgeuren en peper gedomineerd,
ietsje alcohol.
Mooi smaakvolume, rond en erg
lang. Goede allure en fraaie
lengte.

CLOS JUNET ***(*)
Geur: getoast hout domineert.
Vol en rijkelijk, veel fruit en zacht.

ROL VALENTIN ***(*)
Faugères

Goede volle smaak, sappig, mist
wel wat frisheid. Redelijk statig en
de lengte is correct. In de finale
komt het fruit opzetten en ook
wat alcohol.

FOMBRAUGE ***

WIJNTOERISME - WIJNTOERISME

Geur: exuberant, krachtig,
alcohol en fruit.
Goede smaak met veel fruit. De
smaak zet elegant aan, dan volgt
een verdrogend toetsje en dat
wordt zelfs ruw in finale. Mist wat
frisheid, maar is toch erg goed.

FORTIN DU CHÂTEAU
LA GRÂCE DIEU DES PRIEURS ***
Geur: verfijnd, fruitig en complex.
Goede ronde en zelfs elegante
smaak, fruitig, kruidig, mooie
complexiteit. Vrij statig en lang
bijblijvend, goed fruit.

PETIT FOMBRAUGE ***
Geur: fruitig, kruidig, wat rubbertonen en ook wat gerookt.
Compacte goed smaak. Fruit en
kruiden zetten door. De tanninestructuur komt snel opzetten, niet

Château Ballestard La Tonelle © B.P. Lamarque Château Margaux © B.P. Lamarque

oogster en de manier van wijnmaken, gevolgd door een wijndegustatie met het oog op rijping
en veroudering van de wijn.
05 56 92 32 31.
www.lesacabailles.fr
• Wijninitiatie en ontdekking
3 dagen/2 nachten op basis van 2
personen in een chambre d’hôtes
van 3 épis: 265 euro per persoon.
Ontdekking van de AOC SainteFoy-Bordeaux door een initiatie
wijnproeven en een bezoek aan
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wijnkastelen. Wandeling in het
middeleeuws gedeelte van SainteFoy-la-Grande, geklasseerd als een
van de 100 mooiste dorpen van
Frankrijk. 00 33 5 57 46 56 56
www. fitour-voyages.com
• Verblijf hartje wijngaard
2 dagen/1 nacht op basis van
2 personen in een geklasseerde
chambre d’hôtes: 120 euro per
persoon.
Ontdekking van de wijngaarden
van de Graves en Sauternes,

Geur: zeer compact, fruit, wat
balsamico-achtig en piment.
Goede smaak, charmerend
evenwicht en bijzonder fruitig.
Goede allure, goede lengte.
Verfijnd en elegant.

LA FLEUR ***(*)
Geur: getoast hout en wat
menthol.
Prachtige smaak, vol, goed
volume en complexiteit.
Mist wat frisheid, erg presente eiktonen. Goede allure en
lengte. Goed tannine dat nu
nog wat verdroogt in finale.

bezoek aan het middeleeuws
kasteel van Roquetaillade of het
kasteel van Malle (XVIII eeuw),
beiden geklasseerd als historisch
monument. 05 56 63 68 00
www.sauternais-graves-langon
• In het spoor van de fijnproevende wijnbouwer
2 dagen/1 nacht in een chambre
d’hôtes Bacchus voor 2 personen:
425 euro. Voor 4 personen:
358 euro.
Ontdekking van het middeleeuws
gedeelte van Saint-Emilion, bezoek
aan het terroir met de druivensoorten van de appellatie.
Degustatie in meedere wijndomeinen.
00 33 5 57 55 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com
• Vinotherapie en degustatie
in de streek van Montesquieu
2 dagen/1 nacht.
Dubbele kamer voor 2 personen,
2 dagen: 338 euro per persoon.
Dubbele kamer voor 2 personen,
3 dagen: 448 euro per persoon.
Ontdekking van de wijngaarden
van de Graves en Pessac-Léognan,
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verzorgingsprogramma op basis
van wijn of vinotherapie in Les
Sources de Caudalie.
00 33 5 56 78 47 72
www.otmontesquieu.com

Vignobles et Chais en
Bordelais: de garantie
voor een goed onthaal
Professionals in de wijnwereld die
aangesloten zijn bij “Vignobles et
Chais en Bordelais®” respecteren
een charter op gebied van kwalitatief onthaal. Een schild aan de
inkom met daarop “Vignobles et
Chais en Bordelais®” is hun kenmerk.
Het degustatiebezoek kan zowel
gratis als betalend zijn. In het laatste geval moet de inhoud en het
tarief duidelijk zichtbaar zijn in de
ontvangstruimte.
De lijst met aangeslotenen evolueert constant en een actuele lijst,
met informatie over de huizen
zelf, kan u opvragen via het
Maison du Tourisme de la
Gironde (00 33 5 56 52 61 40) of

Zei u …“Proeven…!” ?

GRAND CORBIN DESPAGNE ****
Neus verfijnd, ietsjes warm, heel
wat fruit en een toontje pepers.
Prachtige en volle smaak,
complex en rond, bijna elegant.
Fruit en animale tonen, goede
allure en goede lengte.

in de verschillende toeristische
kantoren van de Gironde. Alle
informatie kan u tevens terugvinden op www.tourisme-gironde.fr

PETIT-GRAVET
CUVÉE MARIE-LOUISE ****
Geur: rijkelijk, compact met wel
wat opvallende alcohol.
Prachtige volle smaak, rasecht en
elegant. Veel fruit, ook wat hout
maar beheerst.
Goede lengte en allure.

FAUGÈRES ****
Geur: verfijnd, fruitig met exotische kruiden.
Verfijnde en elegante smaak.
Het tannine benadrukt over de
gehele lijn de
goede structuur
en het fruit
omwikkelt het.
Wijn met
allure en goede
lengte. Ietsjes
branderig in
finale.

Quai des Chartrons © Thomas Sanson

BARDE HAUT ****

Geur: het hout domineert met
ook een oxidatief vleugje.
Superbe smaak, rasecht en
zacht. In de middensmaak
komt het tannine opzetten.
Goede allure, goede lengte en
warme finale.
Een wijn die volumineus is,
niet zo elegant maar toch een
mooie wijn.

Geur: wat dierlijk, ook fruit,
pepers en een vleugje venkel.
Ronde mooie smaak, elegant
en rijk bij de aanzet, wordt vanaf
de middensmaak vrij krachtig.
Goede allure en zeer lang
bijblijvend. Mooi fruit in de
smaak dat krokant wordt in
(Vervolg blz 20)
finale.
Fombrauge

de Médoc) een wijntoeristisch
complex, uniek in Frankrijk. Het
nodigt de bezoeker uit de
wijnwereld te leren kennen door
middel van themadegustaties,
waarbij u zelfs in een blinddegustatie uw eigen “wijnteken” te
weten komt.
La Winery, dat is ook een boetiek
met 16.000 wijnen, een
restaurant gespecialiseerd in
wijn/spijscombinaties, zes aangelegde picknickplaatsen in het
park, tentoonstellingen, spektakels
en concerten.
Tel. : 0033 5 56 50 42 80
www.la winery.fr

Aquitaine. Dé plek om op een
feestelijke manier ontdekkingen
te doen op gebied van wijn en
gastronomie.
Meer info:
www.bordeaux-fete-le-vin.com

Bordeaux Fête Le Vin
(van 3 tot 6 juli 2008)
Om de twee jaar is het wijnfeest
in Bordeaux op de place des
Quinconces en aan de oevers van
de Garonne.
Op het programma staan gratis
concerten, tentoonstellingen
maar vooral ook wijndegustaties,
dit van alle appellaties in

PÉBY FAUGÈRES ****

Thematrips
De Gironde is geknipt om ontdekkingen te doen op wijngebied
maar ook op gebied van toerisme, ontspanning en welzijn.
Gecreëerd door Philippe Raoux,
een specialist in online wijnverkoop, is La Winery (Arsac in

Château La Louvière © B.P. Lamarque

In Pessac-Léognan, temidden van
de wijngaarden van Smith HautLafitte, is er het kuuroord Les
Sources de Caudalie. Met hun
vinotherapie stellen ze een uniek
verzorgingsprogramma voor op
basis van wijnextracten en druiven.
Contact : 00335 57 83 83 83 of
www.sources-caudalie.com
De kunst van het degusteren is
niet meer weggelegd voor een
bepaalde elite. Iedereen kan het
leren. Is het niet door specifieke
stages, dan is het door opendeurdagen bij wijndomeinen.
Gesitueerd hartje Bordeaux in
een bijzonder hotel uit de
18de eeuw organiseert het Conseil
Interprofessionel des Vins de
Bordeaux initiatiestages en
oenologische weekends.
Tal van musea en ecomusea
schenken aandacht aan de
wereld van de wijn en het wijnberoep. In Montagne, vlakbij
Saint-Emilion, laat het ecomuseum van de Libournais een uitgebreide wijngeschiedenis zien,
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Komt de hele smaakfase vrij
warm over, redelijk intense
alcoholfinale. In zijn genre vrij
goede wijn.
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GRANDS CRUS
CLASSES
FRANC MAYNE ***
Geur: warm aandoend, hout,
broodkruim, fruitig en peper.
Goede smaak, goed vlezig,
strakke structuur, duidelijk tannine
in de middensmaak, redelijk
stevig. Goed fruit, goede allure,
goede lengte. Nog wat gesloten
in finale.

middensmaak, goede indruk
van vers fruit en licht zanderig
tannine in finale en warm toontje
in finale.

LA CLOTTE ***
Geur: hout, vanille, wat alcohol
en discreet fruitig.
Zeer mooi rijke smaak met fruit,
veeleer elegant. Het tannine
toont zich in de nasmaak, maar
blijft discreet en vermengt er zich
met wat alcohol.

BALESTARD LA TONELLE ***
Geur: goed open, ietwat
alcoholisch, peper, fruit (kers)
en een toontje rubber.
Goede volle smaak, bijna elegant.
Wat meligachtig tannine over de
gehele lengte. Goed fruit, fraaie
allure, goede lengte, veel fruit in
finale dat tanninerijk vlezig is.

CORBIN ***(*)
Geur: erg fruitig en gepeperd.
Zeer mooie ronde en verfijnde
smaak. Mals tannine in de
middensmaak dat tot in de finale
aanhoudt met vederlichte vegetale toets en wat alcohol, rijkelijk
fruitig evenwel. Goede lengte en
fiere allure.

Balestard la Tonelle

neus, zacht aandoend, rijkelijk
fruit en peper. Mals ietwat melig
tannine, puntje warme alcohol,
eik in finale.
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DASSAULT ***

mocht zijn, goede allure, goede
lengte.

BELLEVUE ***(*)

Geur: genereuze goed open geur,
veel fruit (kers en sleebes), fris
ook, gerookt zacht en vanille.
Goede ronde smaak, elegant bij
de aanzet. Smeltend zachte

LA TOUR FIGEAC ***(*)

COUVENT

Geur: superbe tonen van donker
fruit, pepers, ietsepietsie foxy en
heel even wat anijs.
Zeer mooie smaak, fraai volumi-

Geur: gerookt houterig,
discreet fruit.
Goede erg elegante smaak.
Zeer mooi fruit dat wel wat frisser

Geur: superbe fruit en een
tikkeltje vernis.
Fraaie volle smaak, verfijnd en
elegant. Goed fruit, goede allure.
Mist wat complexiteit in finale,
maar is toch een zeer mooie wijn.

van helemaal in het begin tot nu.
Met de “Itinéraire d’un amateur
en Médoc” stellen meerdere
prestigieuze wijndomeinen bezoeken aan die u laten kennis maken
met hun bijzondere collecties,
gevolgd door een degustatie.
– Château d’Arsac, beroemd om
zijn moderne kunst en blauwe
wijnkelders. 05 56 58 83 90
– Château d’Agassac stelt een
interactief spel voor, “Vin-teractif”,
geïnspireerd op een verhaal uit
de 13de eeuw.
05 57 88 15 47 of
www.agassac.com
– Château Pichon-LonguevilleComtesse-de-Lalande stelt een
uitzonderlijke en unieke collectie
glazen, schalen, karaffen en
andere objecten voor die te
maken hebben met wijn, daterend van de laatste eeuw v.Chr.
tot nu. 05 56 73 17 17
– Château Lynch-Bages presenteert elk jaar het werk van een
kunstenaar. 05 56 73 24 00
– Château Mouton-Rothschild in
Pauillac stelt in zijn museum zijn

uitzonderlijke collectie etiketten
voor (gemaakt door Picasso,
Braque, Cocteau, Miro... ) alsook antieken voorwerpen uit de
wijnwereld waarvan sommigen
meer dan 3000 jaar oud zijn.
05 56 73 21 29.
– De parken en tuinen rondom de
wijnkastelen zijn ook de moeite
waard, waaronder de botanische
tuin van Château de Mongenan
in Portets. 05 56 67 18 11
– Sportieve genieters? De Marathon
van Médoc heeft plaats elke eerste
zondag van september. 42,195
kilometer door de wijngaarden
van Médoc mét wijnhaltes!
www.marathondumedoc.com

patrimonium. 05 56 61 82 73 of
www.entredeuxmers.com
• Te voet
Rondtrekken in alle vrijheid doorheen de wijngaarden van Bordeaux
met hun prestigieuze wijnen. Een
mix van wijnplezier, gastronomie
en culturele ontdekkingen...
Met verblijf in driesterrenhotels,
charmante chambres d’hôtes en
majestueuze kastelen middenin de
wijngaard. 8 dagen/7 nachten.
• Of met de fiets
“Van de wijngaarden tot de oceaan”
Doorkruis de Gironde met de fiets,
te starten in de wijngaard van
Entre-deux-Mers en Sauternes,
gevolgd door het Parc Naturel

Regional des Landes de Gascogne
om daarna aan de oceaan toe te
komen en tot slot in het Bassin
d’Arcachon.
Beide trips via www.evazio.com
of contact@evazio.com
Tel. 05 56 79 25 05
• De wijngaard vanop
het water
Meedere boten stellen cruises en
pleziertochten voor vanaf
Bordeaux (Quai Louis XVIII) met
als bestemming de wijngaarden
van Bordeaux langsheen de
oevers van de Gironde en de
Garonne: Cadillac, Bourg sur
Gironde, Blaye, Pauillac...
www.bordeaux-tourisme.com
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DES JACOBINS

***(*)

• In België : Maison de la France - Gulden Vlieslaan 21 - 1050 Brussel
Tel : +32 (0)902 88025 - +32 (0)2 505 3829
www.franceguide.com
En nog steeds... win uw verblijf in Frankrijk op
www.franceguide.com

De wijngaard anders
ontdekken
• Entre-deux-Mers
Het Office de Tourisme van Entredeux-Mers stelt diverse wandeltrips en fietstochten door de wijngaarden voor, alleen of in groep,
met aandacht voor het plaatselijk
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Zei u …“Proeven…!” ?

PETIT FAURIE DE SOUTARD ***(*)
Geur: peper en fruit, pepers en
wat alcohol.
Mooie verfijnde en elegante
smaak, lang bijblijvend en goede
allure. Wat alcohol op het einde
met goed versmolten tannine.
In de smaak is het fruit discreet,
maar toch is het een mooie wijn.

BERLIQUET ***(*)
Geur: charmante, erg fruitige,
kers, pepers, kruiden, veel frisheid
en een tikkeltje alcohol.
Mooie smaak, ronde wijn, erg
verfijnd en vol.
Rijkelijk fruitig (kersen op
alcohol), in de middensmaak
toont de alcohol zich en
wordt intenser naar het einde
toe. Ietwat arrogante finale
maar mooi fruitig en wat
houttonen (vanille).

CADET BON ****
Geur: rijk aan fruit, animaal
toontje, peper en romig.
Superbe volle en ronde smaak,

vrij elegant. Wordt vanaf de
aanzet alsmaar voller. Vanaf de
middensmaak neemt de alcohol
de overhand, waarbij een strak
tannine merkbaar wordt.
Rijkelijke finale met tonen van
fruit en hout, vanille en gerookt.

Superbe, verfijnde en volle smaak.
Veel fruit, vlezig tannine vanaf de
aanzet, een alcoholopstootje in
de middensmaak, maar dat verdwijnt. Aroma’s van eikenhout en
broodkruim. Over de gehele lijn
wat haperend tannine.

FONPLÉGADE ****

GRAND PONTET ****

Geur: superb en genereus fruitig,
peper, wat pepers en gember,
anijsachtige frisheid.

Geur: superb fruit, een mengeling
van fris en gekookt fruit.
Prachtige smaak met veel volume

en elegantie. Vanaf de middensmaak komt het tannine opzetten
en zindert tot in de finale door,
maar niet intens. Even komt
wat alcohol opzetten, maar dat
verdwijnt. Goede allure, goede
lengte vol met fruit. Finale met
veel fruit en een tikkeltje hout.

CANON LA GAFFELIÈRE ****
Geur: goed fruit, wat hout en
ook een oxidatief toontje.
Fraaie allure en goede lengte.
Van aanzet tot finale een presente
maar niet overdreven tanninestructuur. Eindigt op rijkelijk veel
fruit en wat alcohol.

LA DOMINIQUE ****
Geur: verfijnd, en gedomineerd door opmerkelijke
tonen van bbq-saus.
Verfijnde superbe smaak,
veel fruit, elegant en complex: een bijna monolithische
indruk. Niets steekt er bovenuit. Over de gehele lengte is
een wat melig tannine
(Vervolg blz 24)
merkbaar.

Zei u …“Proeven…!” ?

LARCIS DUCASSE ****
Geur: superbe frisse
fruittonen en ook wat
confituurachtig fruit,
vleugje anijs.
Superbe rijke en
volle smaak, mooi
fruit, mooie lengte
en fiere allure.
Evenwichtig met
een eigenaardige
zuurheid. Het fruit
is wat bedrukt voor
deze wijn afkomstig
van de zuidelijke
helling, wat zeker
te wijten is aan de
recente botteling.

fraai rond, volume en elegantie.
Alles is versmolten, niets steekt er
bovenuit. Mooi fruit in de smaak,
mooie complexiteit. Goede allure,
goede lengte. Het tannine is lichtjes melig en toont zich in de finale.

CLOS L’ORATOIRE****(*)

BEAUSÉJOUR BÉCOT *****

Geur: superb fruit met een licht
toontje vernis. Superbe smaak,

Geur: mooi fruitig, peper en wat
gerookt hout. Een zeer mooie wijn

Clos l’Oratoire

met volume. Is rond en fruitig.
Niets steekt er bovenuit, zelfs het
hout, weliswaar present in de
geur, is hier goed opgenomen.
Ontzettend elegant en rasecht:
fabuleus. Prachtige statige wijn
die zeer lang bijblijft.

Fabian Barnes
PAVIE MACQUIN *****
Geur: superb en genereus fruitig,

HET VASTGELOPEN PROCES VAN HET KLASSEMENT

Voor verdere inlichtingen, zie blz 44

La Tour du Pin Figeac ‘Giraud-Bellivier’, La Tour du Pin Figeac ‘Moueix’,
Petit Faurie de Soutard, Tertre Dauguey, Villemaurine en Yon Figeac).
Zonder in de verantwoordingsdetails te treden of ook nog het klassement
en de organisatie die erachter staat, aan te vechten, wil ik enkel mijn
bedenkingen weergeven. Bij de bedenking dat de sensoriele analyse in het
brandpunt van de debatten staat, wil ik er op wijzen dat in tegenstelling
tot een auteur, schrijver, schilder of componist, de wijnmaker ook nog
de kans heeft om naast de proeverij een aantal perfect meetbare materiele
gegevens aan te tonen. Zo zijn er de waarde van de grond en in het
bijzonder de verkoopprijs van de fles.
In vergelijking met iemand die op paarden wedt, heeft een wijngoedinvesteerder een groot voordeel: alhoewel hij het winnende lot niet kan
kopen, kan hij toch het verlies beperken. Goede zakenlui hebben flair,
beweert men wel eens. Als het om een recente investering gaat, heeft hij
het risico van een herklassering in de toekomst kunnen inschatten en het
zo op de aankoop kunnen afwenden. Indien het om een oude investering
gaat of zelfs een familiezaak, zijn de regels van het spel sinds lang gekend.
Het is dus wel triest vast te stellen dat een tribunaal vandaag de dag in zulk
speelplaatsdispuut moet bemiddelen.
Waren de spelregels eertijds niet ontstaan uit de geestesgesteltenis van de
opeenvolgende generaties leerlingen?
Per slot van rekening blijft enkel het
klassement van 1855 onvermurwbaar. Het vond zijn ontstaan in een
dringende vraag van Napoleon en
hield vooral rekening met, en was
gebaseerd op … de toenmalige prijs
van een “tonneau*”.

Toen het in 1954 werd gecreëerd, dacht men dat het klassement van de
Saint-Emilion een solide instelling zou zijn. Nochtans, zoals de beroemde
“Muraille” van Saint-Emilion, zou het ook barstjes vertonen. En dat willen
in ieder geval enkele advocaten voor het gerecht proberen aan te tonen.
Op vraag van hun cliënten, die zich de recente afwijzing van erkenning
van het Crus Bourgeois klassement nog vers in het geheugen ligt, gaan
deze rechts opgeleerden het protocol tot klassering regeltje per regeltje uitpluizen op zoek naar onregelmatigheden, en daarbij nu al de objectiviteit
van de sensoriele analyse aanvechten.
Goedkoop argument en gemakkelijke prooi, zult u zeggen. De legimitatie
van de sensoriele analyse leeft op het scherp van de snede. Uiteindelijk
biedt deze ons toch de ultieme zin van het leven, gaande van de melancholie tot het enthousiasme. Zij is bovendien zo subtiel en complex en helemaal niet te becijferen, het maakt haar zelfs zo fragiel en vandaag dus een
gemakkelijke prooi van de kapitalistische schrokkerigheid op korte termijn.
Om de tien jaar wordt het klassement herzien. Vorig jaar in september,
net vóór de oogst, maakte men het
nieuwe klassement bekend. Dus was
het ook geldig voor de wijnen van
2006. Voor de “Premiers A” noteerde
men geen verandering, maar twee
kastelen deden hun intrede in de
“Premiers B” (Troplong Mondot en
Pavie Macquin). Zes châteaux klommen op in de categorie van Crus
Classés (Bellefond Belcier, Destieux,
Fleur Cardinale, Monbousquet,
Grand Corbin, Grand Corbin
d’Espagne). Dertien verloren hun
statuut van Grand Cru Classé
(Bellevue, Cadet Bon, Curé Bon,
La Clusière, Faurie de Souchard,
Guadet Saint-Julien, La Marzelle,
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wat romig en een ietsepietsie
oxidatief.
Groots, uiterst elegant, fruit, statig,
lengte, alles is versmolten, niets
dat er uitsteekt.
Superbe complexe wijn.

Fabian Barnes
* “tonneau” oude commerciële
wijnhandelsmaat: 900 liter =
4 Bordelese barrieken van 225 liter =
1200 flessen = 100 kisten van
12 flessen = 2 paletten van elk
50 kisten.
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Sprankelende rubriek

Jaillance, de bubbels uit Die
De coöperatie Jaillance
is gevestigd in Die
waar het sinds meer
dan anderhalve eeuw
haar merken ontwikkeld
heeft. Vandaag zijn die
bubbels uitgegroeid
tot een heuse icoon met
ook schuimwijnen
uit andere regio’s.

De herkomst
Die is één van de twee hoofdsteden waar reeds schuimwijnen
gemaakt werden in een ver verleden. Onze voorvaderen hebben er
de truc met de bubbels ontwikkeld, met name door het gebruik
van koude. Het systeem bestond
erin vergistende wijnen onder te
dompelen in ijskoud water zodat
zowel de suikers als de bubbels
van de vergistende wijn behouden
bleven.
Vandaag wordt de Clairette volgens de isobaar techniek gemaakt
en wordt hetzelfde effect bereikt.
Een techniek die ervoor gezorgd
heeft dat het toevoegen van
zwavel – en de daarbij horende
nadelige effecten – voor goed
verbannen werd.

De plaats
Een schitterende regio! De Drôme,
bijrivier van de Rhône, versmalt
nabij Die en de uitlopers van de
Vercors. Het landschap is vrij vlak
en open maar wordt ietwat meer
ingesloten rond de rivier. Het is
juist op die plaats, na Crest, dat
de wijngaarden van Die ontstaan
zijn met hun veelvoud aan percelen. Ze lijken zich vast te hechten
aan de heuvels, nemen de transversale valleien voor hun rekening
en gaan zelfs tot 700 meter hoogte
om van de beste expositie te
kunnen genieten. Die hoogte
geeft de Clairette en de Crémant
de Die een bijzondere karakte-
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ristiek; je kunt ze catalogeren als
‘bergschuimwijnen’.

2006). Die traceerbaarheid is
vandaag op commercieel vlak
een noodzaak.

De geboorte
De icoon

De Cave de Die werd geboren in
1950 door federale impulsen na
de tweede wereldoorlog. In die
tijd telde de wijngaard slechts
25 ha, goed voor een productie
van 80.000 flessen. Vanaf de jaren
zestig wordt de weg van de grootdistributie ingeslagen en het toekomstbeeld bepaald. Het huis
ontwikkelt en past bijgevolg haar
commercieel netwerk aan. Tot op
vandaag behoudt de coöperatie
dezelfde strategie maar ondertussen werd ook een gamma ontwikkeld voor het traditionele circuit.
Hiermee parallel lopend werden
ook de vinificatietechnieken verbeterd. Drie parameters lijken
primordiaal: het gebruik van
inheemse gisten, de controle van
het koudeproces en het beheersen
van de druk (isobaar botteling).
In 1970 verandert de ‘méthode
Dioise’ in de ‘Clairette de Die’.
Eind de jaren negentig onderneemt Jaillance stappen om het
ISO certificaat te bekomen
(ISO 14000 en IFS – Europese
norm voor de bescherming van
voedingsmiddelen – bekomen in

Beetje bij beetje kwam er plaats
vrij voor een categorie tussen de
schuimwijnen zonder appellation
en de champagnes. Een categorie
die staat voor schuimwijnen met
appellation. Jaillance heeft zich
dankzij haar commerciële kracht
op die markt gestort en duidelijk
aangetoond dat de alliantie tussen
“bubbels en terroir” geen holle
slogan is. In die optiek nam
Jaillance in 2001 het bedrijf
Brouette, gevestigd in Bourg sur
Gironde, over. Brouette bezat
eveneens een antenne in Vouvray.
In 2002 komt daar de Cave
l’Aurore in Lugny (Bourgogne) bij.
In 2003 breidt Jaillance haar merk
uit met Crémants de Bordeaux
en Bourgogne. Nog een jaartje
later wordt voor het eerst een
mousserende Vouvray op de
markt gebracht.
Vandaag is het bedrijf marktleider
onder de AOC schuimwijnen,
uitgezonderd Champagne, in de
grootdistributie. Doel is haar merk
te profileren als de icoon onder
de bubbels.
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Clairette en Crémant
Jaillance bezit vandaag 80%
van de wijngaarden, goed voor
1.100 ha van de in totaal
1.400 ha. De bevoorrading komt
van bijna 180 leden. 10% van het
volume wordt gebotteld onder
het label “bio”. De Clairette is
goed voor 95% van de productie.
Méthode Clairette
De druiven worden manueel
geoogst, lichtjes gekneusd en
nadien geperst. De most wordt
op een temperatuur van 0°C
gebracht om te voorkomen dat
de gisting zou starten. De zwevende deeltjes in de most worden
geklaard door microbullage.
Nadien stijgt de temperatuur
langzaam, van 0 tot 8°C. De aanwezige gisten op het waslaagje
van de druiven schieten in actie.
De lage gistingtemperatuur vermijdt een verlies aan aroma’s door
de diffusie van koolzuurgas. Die
laatste lost op in het milieu bij
deze temperatuur. De most wordt
niet uitgegist maar stopgezet bij
5° alcohol en 90 g suiker. De wijn
wordt met zijn lies gebotteld voor
het resterende deel van de fermentatie, zijnde de moussevorming en het winnen aan alcohol.

Sprankelende rubriek

Het degorgeren vindt plaats na
4 maanden om een optimale aromatische frisheid te kunnen
behouden. De Clairette bezit dan
7° en 60 tot 65 g suiker. Het bottelen gebeurt door het degorgeren en isobaarmetrische filtratie.
Het druivenras muscat is inderdaad een ras dat voor wijnen met
vet zorgt maar tegelijkertijd heel
wat droesem nalaat die niet kan
verwijderd worden door het klassieke champagne degorgeerproces.
De Clairette bestaat uit een blend
van muscat à petits grains, minimum 75%, en clairette. Ze mag
eveneens voor 100% uit muscat
bestaan.
De Crémant methode
De manueel geoogste druiven
worden in hun geheel geperst.
Er zijn 150 kg druiven nodig voor
100 liter most. De eerste alcoholische gisting gebeurt op cuve
gedurende 10 tot 20 dagen bij
een temperatuur van 18 tot 22°C.
De vergiste most of basiswijn
wordt gebotteld met de ‘liqueur
de tirage’, een mengsel van suiker
en gisten. De tweede alcoholische
gisting en de moussevorming
vinden plaats. De flessen worden
in de kelder ‘op lattes’ (horizontaal
gestapeld) bewaard gedurende
een periode die varieert tussen de
9 maanden en 5 jaar. Nadien volgt
de ‘remuage’, een proces dat er
voor zorgt dat het bezinksel in de
hals van de fles terecht komt.
Na het degorgeren wordt er een
mengsel van oude wijn en suiker,
tussen de 7 à 10 g, toegevoegd.
De Crémant de Die bestond tot
voor kort uitsluitend uit het

druivenras clairette maar sinds
2003 is de blend gewijzigd: minimum 55% clairette, aangevuld
met 5 tot 10% muscat en minimum 10% aligoté. De eerste
‘verbeterde’ Crémants worden in
2007 op de markt verwacht.

CRÉMANT DE DIE
L’ORIGINALE 1999
GAMMA INVOERDERS

Middelmatig parelend maar
geenszins vervelend, sporen van
arabesk in de parels die vorm
geven aan de witte kleur. Neus en
mond met toetsen van menthol
en pistache, lichte tonen van
rozenhout, versterkt door impressies van zoethout en veenbessenconfituur. Finale gestoeld op
hazelnootboter, blaadjes van
viooltjes en tertiaire aroma’s.
100% clairette, voor 50% gelagerd
op vat, gedeeltelijk nieuw hout,
gedurende 4 maanden.
4 jaar op 'lattes'.

De geselecteerde
belletjeswijnen
JAILLANCE CRÉMANT

DE

DIE

BIO*

GAMMA INVOERDERS

Fijne en intense bubbels, goudgele kleur. Lichte toetsen van anijs in
de neus, krokante peer en citrusvruchten. Het vet in de mond
overkoepelt het gedroogd fruit,
bittere toetsen en aangename
impressies van mandarijn- en
sinaasappelschil. Een bitterheid
die heel voortreffelijk de frisheid
versterkt. Een discrete lengte
gestoeld op aroma’s van citrusvruchten en wit fruit.
63% clairette, 30% aligoté,
7% muscat - dosering 10 g,
24 maand op ‘lattes’

CLAIRETTE

DE

DIE

BIO*

GAMMA INVOERDERS

Fijne belletjes, heel lichte kleur
met groene toets. Neus met aroma’s van muscat, reinette appels,
peper en rozenblaadjes. Veel frisheid bij de aanzet en in de mond,
het suiker komt nauwelijks tot
uiting. Mooie aromatische ontwikkeling met toetsen van oranjebloesem, rozen, jasmijn, groene
citroen, vanille, litchi…
90% muscat en 10% clairette.

CRÉMANT DE DIE GRANDE
RÉSERVE 2003
GAMMA INVOERDERS

Goudgeel met groene tint, intense
belletjes. Neus met impressies
van ciderappels en aromatische
kruiden. De mond is mineraal
getint met rijkelijke toetsen van
gegrilde brioche, mooie frisheid,
evenwicht tussen vet en de frisheid van de bubbels.
Lengte gestoeld op een stevige
bittertoets.
Clairette, aligoté, muscat, dosering
10 g, 36 maand op ‘lattes’

CLAIRETTE DE DIE
GRANDE TRADITION
GAMMA INVOERDERS

Lichtgele kleur met groene toetsen,
heel fijne belletjes die voor een
mooie moussevorming zorgen
aan het oppervlak. Aroma’s van
groene citroen, pompelmoes,
bittere sinaasappel, abrikozen,
rozen en vruchtvlees van druiven.
Delicaat en aangenaam in de
mond, mooi fris zoals het cirtusfruit, rond zoals geel fruit, elegant
zoals de bloemen, lang zoals de
kruidige persistentie. Krokant met
mooie zoetzure impressie.
100% muscat uit de vallei van de
Gervanne, een zeer zonnige vallei
beschut tegen de wind, bodem van
mergel.
* De Crémant en Clairette Bio,
gamma invoerders, is van etiket
veranderd. Vandaag wit met grijze
letters, gezuiverde stijl.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44
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GASTRONOMISCHE
COMBINATIES
Champignons en zachte of
gedroogde belletjes
Voor een ‘sprankelend’ rendezvous moet u in het kleine
resto/wijnbar Café des Spores in
Brussel zijn. De gerechten staan
in het teken van de champignon.
Als illustratie onderstaand een
gerecht en een dessert.
Ei in zijn schelp met truffel
en Crémant de Bordeaux
Cuvée de l’Abbayee
Fijn en elegant, schitterende
aromatische ontwikkeling met
toetsen van humus, gedroogde
bloemen en zomertruffel.
De Crémant wint aan kracht!
De frisheid van de wijn vormt
een mooi evenwicht met het
smeuïge karakter van het ei.
Ijs van eekhoorntjesrood
en Clairette de Die Grande
Tradition
Zeker te proberen, bijzonder origineel! Roomijs met de smaak
van paddestoelen! Aroma’s van
rook, lichte ledertoetsen,
humus, overgoten met romige
impressies, toetsen van bloemen en citrusvruchten afkomstig van de Grande Tradition.

Bourgondische Rubriek

Santenay-les-Vins
In de jaren ‘70 had wijn lang
niet dat duivels imago dat
het nu heeft voor kinderen.
We dronken er uiteraard geen
hele glazen van, maar we
mochten er toch van proeven,
en beetje bij beetje leerden we
het appreciëren. Niemand
had het destijds over wijninitiatiecursussen (net zo min
als er over seksuele voorlichting
werd gepraat), maar bij
mijn ouders aan tafel kon je
af en toe toch iets leren,
over wijn dan. Bijna altijd
was het bourgogne.
Ik herinner me zelfs nog
de naam op het etiket:
“Santenay Beauregard”.
Iedereen van ons heeft wel zoals
Proust zijn “madeleine-moment”,
maar ik had nooit kunnen vermoeden dat ik 35 jaar later opnieuw oog
in oog zou staan met een Beauregard
en er zelfs mijn neus in zou steken!
Maar ik heb het gedaan, en wel
tijdens een bezoek aldaar. En mijn
goede raad is: doe zoals ik!

Santenay-le-haut,
Santenay-le-bas,
wijn en water...
Het Santenay waar ik het vandaag
over heb is niet Santenay-les-Bains,
het thermaal kuuroord dat hoog
aangeschreven staat... voor zijn
water. Ook niet Santenay-lesCroupiers, het plaatsje met het
enige casino in heel de Bourgogne,
dat aan de goed onderhouden
wegen te zien flink wat geld in de
gemeentekas brengt. Neen, ik heb
het over het Santenay van de wijn,
in het uiterste zuiden van de Côte
de Beaune, waarvan de krachtiger
wijnen lange tijd dienden om in alle
discretie enkele grote AOC-wijnen
uit het noorden “op te krikken”,
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iets wat openlijker gebeurde bij hun
cuvées du négoce.
Deze tijden zijn voorbij, maar het
imago van de appellatie heeft daar
lang onder geleden. De anonimiteit
waarin de wijnen zich bevonden
zette ook niet aan tot grote inspanningen, te meer omdat de
wijnen hier van nature een zekere
knowhow vragen. Het terroir is
nochtans interessant. Misschien niet
zo groots als dat van Montrachet of
Echezeaux, maar sowieso gevarieerd
én kwalitatief. De streek strekt zich
uit over 390 hectaren, waarvan
140 hectaren geclasseerd zijn als premier cru – hoofdzakelijk de hellingen
die naar het zuiden of het zuidoosten georiënteerd zijn, waar zelfs
oergesteente aan de oppervlakte
komt. Het gaat, van noord naar
zuid, over Clos de Tavannes (5 ha),
Clos des Mouches (1 ha), Clos
Rousseau (15 ha), Clos Faubard
(5 ha), Grand Clos Rousseau (7 ha),
Gravières (23 ha), La Maladière
(13,5 ha), Passe-Temps (11,5 ha),
Beaurepaire (15,5 ha), Beauregard
(18 ha) en Comme (22 ha). De flanken halen een steigingspercentage
van 40% en de hoogte situeert zich
tussen 250 tot 400 meter. De ondergrond gaat van Aargause kalk en
mergellagen, eerder keien, tot
mergellagen uit het bajociaans en
oxfordiaans tijdperk. De premiers
crus die door de wijnbouwers zelf

het hoogst gequoteerd worden
zijn grosso modo afkomstig van
grondlagen en formaties uit het
late juratijdperk.
Sommige ondergronden zijn vrij
vergelijkbaar met die van Meursault,
andere percelen daarentegen doen
denken aan Côte de Nuits. Deze
diversiteit zorgt ervoor dat we
binnen Santenay kunnen spreken
over “een mooi gevulde wijnkelder,
geschikt voor alle gastronomische
momenten”, zoals Robert Lautel, de
geoloog van het INAO het zo mooi
verwoorde. Tja, beter hadden we
het zelf niet kunnen verzinnen...

Een verborgen schat
De productie bedraagt ongeveer
1,8 miljoen flessen rood, waarvan
600.000 flessen premier cru. Wat
wit betreft, een lichte toename met
200.000 flessen, waarvan 50.000
premiers crus. Traditioneel wordt er
in Santenay kort gesnoeid (enkelvoudige guyot voor de chardonnay
en cordon royat voor de pinot noir),
een bewijs van kwaliteit. Om het
grondwater te beschermen (ook ter
bescherming van de thermale bronnen), zijn bepaalde behandelingen
in de wijngaard verboden wat
kwaliteitsbevorderend werkt.
Iets wat wijnbouwers er overigens
al vrij vroeg toe aanzette om op bio
over te schakelen.
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Maar hoe dan ook bezit dit mooie
dorp één van de mooiste schatten
van de Côte de Beaune: z’n bijna
onklopbare prijs-kwaliteitverhouding. Niet verwonderlijk wanneer
we de wijnbouwers beter leren
kennen: in Santenay gaat het niet
zozeer om het aantal flessen, maar
in alle bescheidenheid bouwt men
er geduldig verder aan de reputatie
van morgen. En ook al zou hun
terroir minder goed zijn dan die van
andere, meer prestigieuze zones
(wat nog te bewijzen valt), toch
moeten we er onmiddellijk aan toevoegen dat ze dit terroir zeer goed
naar waarde weten te schatten.
Hun wijnpraktijken zijn meer dan
oké, de rendementen eerder laag
en er wordt met zorg gewerkt.
Bovendien deelt de nieuwe generatie hun bevindingen en experimenten, waardoor er naast de
sympathieke sfeer onderling ook
uitstekende condities gecreëerd
worden om vooruit te gaan.

Maar wat mogen we
verwachten van een rode
Santenay?
Vooraleerst fruit. Santenay bezit
intense aroma's van aardbeien en
griottekersen, zeker in zijn jeugd,
waar vaak ook toetsen van amandel
en viooltjes aan toegevoegd kunnen
worden. Naarmate de leeftijd gaan
we gemakkelijker naar hints van
pruimen, kastanjes en gebrande
-koffie. Een typische Santenay is vrij
tanninerijk en verdraagt over het
algemeen vrij goed hout. De grootste moeilijkheid zit hem in het bepalen van het juiste moment om hem
te proeven: 5 jaar is voor sommige
wijnen met veel fruit optimaal, terwijl andere minstens 10 jaar vragen
opdat hun krachtige tannines wat
meer versmolten zouden

En van een witte Santenay?
Ongeveer hetzelfde als van een
Meursault of een PulignyMontrachet. Mineralig, vet, rijk en
mondvullend, zeker voor wat de
premiers crus betreft, dankzij een
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geschikte houtlagering welteverstaan...
Bij de gemeentelijke appellaties
komt de chardonnay eerder tot
uiting: groene appel en acacia
qua geur; een mooi puntig zuurtje
qua smaak.
In Santenay is de geliefkoosde
ondergrond voor de chardonnay
klei en kalksteen met veel keien, niet
diep, gelegen op steile hellingen en
zeer filtrerend.

Enkele domeinen
Santenay telt op zijn grondgebied
een 40-tal wijnbouwers, maar met
de négociants, coöperatieven en de
wijnbouwers van buitenaf die percelen in Santenay bezitten, kan het
aantal etiketten verdubbeld worden.
Onmogelijk om ze allemaal voor te
stellen. Hierbij enkele op goed geluk
verzamelde ontmoetingen naar aanleiding van Saint Vincent, 20 januari
jongstleden.
Het Domaine Olivier in Santenay-leHaut, heeft de eigenaardigheid bijna
evenveel wit als rood te produceren.
Antoine Olivier, die overigens ook
voorzitter van de appellatie is, is een
perfectionist. Zijn smaak gaat uit
naar fruitige wijnen, waarbij hij alles
in het werk stelt om diepte en karakter te krijgen. Ook zijn proeven met
vaten (van minimum drie verschillende
brandingen) gebeuren minutieus, en
hij aarzelt daarbij niet om zichzelf in
vraag te stellen en verder te experimenteren. Ervan verzekerd dat
Santenay uitstekende terroirs bezit,
zowel voor rood als wit, gaat hij op
zoek om er het allerbeste uit te halen.
Antoine zelf is een grappige “cuvée”,
een onwaarschijnlijke mengeling van
ontzag voor de natuur en ambitieuze
gedrevenheid, van ernst en fantasie,

risico van rotting bewezen heeft),
ontstelen en ontbladeren, koude
maceratie en/of rijping op zijn
droesem. Van bij het begin zaten de
wijnen van deze twee broers op het
gewenste niveau, elegant en op fruit
gestoeld... en zelfs elk jaar wat beter.
Roger en Julie Belland, vader en
dochter, bezitten een van de
grootste wijnbedrijven in de regio
(23 hectaren, maar niet allemaal in
Santenay). De knappe Julie heeft
enkele nieuwigheden in het bedrijf
geïntroduceerd, meegebracht van
stages aan de andere kant van de
wereld, met name een meer ecologische aanpak in de wijngaard en bij
de vinificatie: wieden, ontbladeren,
gebruik van natuurlijke gisten, rode
wijnen lange tijd op lage temperatuur
laten gisten. De Bellands houden
van fluwelig en fruitig rood, en
maken er een erezaak van om de
verschillende terroirs tot uiting te
laten komen in hun wijnen.
In Santenay kan men niet voorbij
het Château Philippe le Hardi.
Natuurlijk heeft het domein nog
weinig te doen met Filips de Stoute,
Hertog van Bourgondië, “premier
ambassadeur des vins de Santenay”
zoals hij door de Grumeurs wordt
genoemd. Vandaag behoort de
naam toe aan de Crédit Agricole die
geen enkel lapje grond in Santenay
bezit, maar wel diverse percelen
oogst dankzij uitwisselingen.
Deze Franse bankier bezit een
domein van 94 ha, waarvan een
groot deel culture raisonnée. Hun
productie is zeer ruim, ongeveer
600.000 flessen, vooral in Mercurey,
maar de kwaliteit is onmiskenbaar.

maar eentje die het bijzonder goed
doet.
Net zoals Antoine Olivier is er
Hervé Muzard, van het domein met
dezelfde naam (gesticht in 1645!),
die ook deel uitmaakt van deze
nieuwe generatie wijnbouwers. Niet
alleen investeren ze in hun eigen
werk, maar tegelijkertijd maken ze
de hele appellatie dynamischer. Deze
jonge veertigers maken er geen punt
van raad te geven, maar zijn ook niet
te beroerd om die bij een ander te
gaan halen. Nochtans hebben ze elk
hun eigen stijl, waarbij Muzard het
fruit en finesse laat primeren, eerder
dan de aanleg tot veroudering.
Samen met zijn broer Claude staat
hij bijna 15 jaar aan het hoofd van
het bedrijf (16 ha in Santenay). Hun
komst werd vertaald door een verlaging van het wijnrendement en de
introductie van nieuwe methodes:
werken in de wijngaard volgens het
principe van de lutte raisonnée, oogst
in kistjes, selectieve pluk (wat
opnieuw in 2006 zijn belang op het
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Prieur-Brunet bezit een domein van
meer dan 20 hectaren, verdeeld
over de zes gemeentes van de Côte
de Beaune (waarvan een groot deel
in Meursault, aangebracht door de
Brunets). De parel op de kroon, op
gebied van terroir, is een perceel van
5 ha Premier Cru Maladières.
Guillaume Prieur, die de vinificatie
voor zijn rekening neemt, volgde in
2003 zijn vader Claude op die
vroegtijdig overleed en waar hij een
cuvée naar genoemd heeft. Ook hier

LEVE SAINT VINCENT!
Het scheelde niet veel of
Saint Vincent des Grumeurs
de Santenay had het derde
millennium niet overleefd.
Dat is nu eenmaal de problematiek rond dit soort manifestaties dat steunt op vrijwilligerswerk. Andrée Olivier
heeft de uitdaging aangenomen en na een jaar inlooptijd
is Saint Vincent weer helemaal terug van weggeweest
in deze hoek van Bourgogne,
en zelfs daarbuiten.
20 januari jongstleden veranderde deze Sint van onderdak
en ruilde hij Chapelle in
Santenay-le-Haut in voor
Mestre in Santenay-le-Bas.
Meneer Pastoor gaf een mis,
de inwoners van Mestre
gaven een erewijn, waarna
het gezelschap massaal (iets
minder dan 300 man) naar
de gemeentelijke feestzaal
trok, die zo vol als een ei zat.
De Grumeurs namen enkele
eervolle personaliteiten in
hun genootschap op, de sfeer
was goed, de muziek vrolijk
en de rijkelijke gerechten
werden af en toe onderbroken
door Bourgondische gezelschappen. En aangezien de
“Santenois” niet krenterig
zijn kwam de ene na de
andere wijn op tafel, in totaal
een kleine 50! Je zou voor
minder zin hebben om terug
te gaan. Iets wat menig aanhanger van Santenay, omringd
door “hun” lievelingswijnbouwer die dag alvast gezworen hebben, of ze nu van
Parijs, Agen, Reims, Namen
of Arnhem moeten komen.
Wat denk je, schrijven we
ons in volgend jaar?
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komt, zowel in de wijngaard als in
de kelder, de natuur tot uiting. In wit
wordt er lang maar zacht geperst en
verblijven de wijnen lange tijd op
hun lies of droesem. In rood, nog
voor de gisting, ondergaan de wijnen een lange maceratie of inwekingstijd waardoor al het fruit en
materie zich prijsgeeft, zonder echter
te over-extraheren. Ook hun rode
wijnen worden natuurlijk geklaard.
Domaine Chapelle in Santenay-leHaut, al meer dan één eeuw in familiale handen, heeft resoluut gekozen
voor bio (de totale omscholing
wordt dit jaar van kracht). In de
wijngaard komt het neer op: zuivere
ondergrond, interactie van microorganismen, belang van de plant en
ecologisch evenwicht van elk perceel. Kortom, alles waardoor het terroir het best tot uiting komt. In
totaal gaat het over 20 ha, allemaal
AOC-wijngaarden.
Het Domaine Mestre in Santenayle-Bas (place du Jet d’Eau of de
“waterstraalplaats”, en dat is niet
uitgevonden), is een referentie in
Santenay. Reeds vijf generaties wijnbouwers zijn er opeenvolgend aan
het werk. Tot op vandaag houdt
men de traditie van de lagering in
stand (18 tot 20 maanden), maar
modernisme kwam er door het werk

in de wijngaarden en tijdens de pluk:
oogsten in kleine kistjes, doorgedreven selectie in de wijnkelder, regelmatige analyses... Het domein bezit
20 ha wijngaard, waarvan 7 ha AOC
in de Côte de Beaune.

uit op een tegenvaller voor deze
laatste: in vergelijkbare jaren vinden we heel vaak, bij de betere
domeinen althans, dezelfde rijkheid, vetheid en aanleg voor veroudering terug.

Enkele flessen

OLIVIER PÈRE & FILS
LES BIÉVAUX 2001 EN 2000

Tenzij anders vermeld, gaat het over
Santenay Premier Cru. Zonder totale volledigheid te pretenderen,
moet deze selectie toch een vrij
goed beeld geven van wat er zich
aan de top van de wijnpiramide in
Santenay afspeelt.

De 2001 heeft een knappe neus
van lindebloesem, is soepel in de
mond, heeft materie en is tegelijkertijd goed afgerond met een
houttoets die het geheel niet
domineert maar mooi harmonisch
versmolten is. Te drinken... of
misschien nog even wachten.
De 2000 is meer gekenmerkt door
het hout, toetsen van geroosterd
brood, maar met een mooie vetheid in de mond en boterachtige
finale. Moeiteloos zouden we kunnen geloven dat we in Meursault
zitten.

Witte wijnen
Klaarblijkelijk houdt de “Côte van
de Grote Witte Wijnen” niet op bij
Chassagne-Montrachet, maar
omvat het ook Santenay – toch
wat zijn premiers crus betreft. In het
algemeen is er niets opvallend,
toch niet wat de ondergronden
aangaan die erg vergelijkbaar zijn.
Opvallender echter is het kleine
aandeel wit dat er geproduceerd
wordt binnen de appellatie. De
vergelijkende degustatie met de
premiers crus van Meursault,
Puligny en Santenay, afkomstig van
dezelfde wijnbouwers draait niet

VINCENT PASSE-TEMPS 2004
Een echt smakelijke chardonnay,
lekker, floraal, zonder blabla, in
de mond wat mineralig, zeer
rechtlijnig, met in de finale
opnieuw wat vetheid. Zeer mooi.

MESTRE
BEAUREPAIRE BLANC 2004
Een lichte lindetoets in de neus,
niets wereldschokkend tot hiertoe,
maar wat een knappe mondvulling! Tegelijkertijd elegant en
rond (totale vergelijking met het
vrouwelijk geslacht zou misplaatst
zijn) met een mooie lengte en
zeer levendig. Zuid-zuidoostelijk
gelegen, klei-kalkachtige ondergrond met rotsen aan het oppervlak.

MICHEL CLAIR LA COMME 2004
Granny smith en kamille in de
neus, mooi evenwichtig, lichtzurig
en soepel: helemaal op frisheid
gestoeld.

EERHERSTEL VOOR 2006?
Wat heeft men allemaal al niet geschreven over het jaar 2006 in
Bourgogne, zelfs zonder geproefd te hebben? Toegegeven, het weer
heeft niet echt meegeholpen: juni was zeer warm, juli zonnig en
droog, augustus rot - maar met echter iets minder regen dan in het
oosten. Kortom, een “klassiek jaar” zoals onze vriend Fabian in zijn
opinie over Bordeaux het al spottend zei. Onze vrienden uit
Santenay verwoorden het als volgt: “Een jaar voor goede wijnbouwers”.
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ANNE CLAIR SANTENAY
LIEU DIT SOUS LA ROCHE 2004
Mooie en zeer typerende chardonnayneus met een zweempje kamperfoelie, hazelnootjes en boter in de
mond, middelmatig lange afdronk.

PRIEUR, SANTENAY
CUVÉE HOMMAGE
À GUY PRIEUR 2004
Heel jonge neus, zeer fris, groene
appel, getoast qua smaak, maar
niet te veel.

VINCENT GIRARDIN,
CLOS DU BEAUREGARD 2004
Deze wijnbouwer uit Santenay woont
tegenwoordig in Meursault – maar
haalt lang zijn neus niet op voor de
premiers crus van zijn geboortedorp,
tenminste niet in wit. Deze Beauregard
2004 getuigt van een uitstekende
knowhow. Wanneer de lagering op
vat een mooie neus van getoast
brood, vermengd met honingtoetsen,
aan de wijn schenkt, dan is het groots
terroir (klei-kalkachtig op steile hellingen; in dit geval, alles wat een chardonnay in Santenay zich maar wensen
kan) hier verantwoordelijk voor de
bijzonder smeuïge mondvulling.

Rode wijnen
Een Bourgondische zegswijze luidt dat
rode Santenay “de ziel heeft van een
Volnay” (uitgelezenheid, finesse) en
“het lijf van een Pommard” (concentratie, smaaklengte). De kwadratuur
van de pinot noir-cirkel, zeg maar...

LEQUIN COLIN
LA COMME 1999
Verrassend jonge neus voor zijn leeftijd: de fruitigheid (aardbei, zwarte
kers) is nog helemaal aanwezig, en
dit tot ons allergrootste plezier.
De tannines zijn mooi versmolten,
de smaak breed maar elegant. Wat
verlangt een mens nog meer?

Want ook al is het terroir hetzelfde, het klimaat blijft één ding,
maar de mens moet de rest doen. En het is in de meest onbenijdenswaardige jaren dat we de échte wijnbouwer tegenkomen
– namelijk zij die kwalitatieve ambities hebben en moeite gedaan
hebben om het rot te elimineren. Een degustatie op vat van enkele
2006-ers bij voorzitter Olivier heeft me ervan overtuigd dat er wél
wijnen van 2006 zijn die fruit en elegantie met zijdeachtige tannines weten te combineren. Afspraak binnenkort in IVV met een
aantal stalen om dit te staven...
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en intens. Een opzienbarende wijn,
viriel maar tegelijkerijd heel elegant
eindigend met een tikje muurbloempjes en viooltjes.

wat de jaargang betreft (La Comme
heeft de reputatie binnen Santenay
zeer delicaat te zijn), maar lang. In de
finale krijgen we opnieuw rood fruit
(viervruchtenconfituur). Oost-noordoostelijk gelegen, aan de voet van de
heuvel. Klei-kalksteenachtige ondergrond, vermengd met sediment.

DOMAINE CHAPELLE
BEAUREPAIRE 2003
Frambozenconfituur en warme brioche in de neus, mooie en smakelijke
mondvulling, evenwichtige finale
met opnieuw rijp fruit.

Bezienswaardigheden
en de inwendige mens...

PRIEUR-BRUNET
MALADIÈRE 2003
Een wijn die de link legt tussen
Santenay-le-Haut en Santenay-le-Bas,
goed gelegen op een steile heuvelflank
(mergel en kalksteen). Bij Prieur-Brunet
resulteert dat in mooi rood fruit in de
neus (zwarte bes, veenbes), een evenwicht van een koorddanser tussen finesse
en mondvullende tannines met toetsen
van muurbloempjes in de finale.

Gekonfijte kersen qua geur; eerder
getoaste en gerookte toetsen qua
smaak. Meer gestoeld op finesse dan
op omvang: nu reeds te drinken.

MESTRE PASSE-TEMPS 2002
Vrij discrete neus, zwarte bes en
animale toetsen, middelmatig tanninerijk, zonder fouten, maar mist wat
volume. Niet in zijn meest gunstige
periode.

OLIVIER PÈRE & FILS
BEAUREPAIRE 2003
In 2003 is meer dan één wijnbouwer
van Santenay hals over kop moeten
terugkeren uit vakantie om met de
oogst te starten: de hitte had de
afspraak wat vervroegd. We vreesden
om met monsters te moeten afrekenen, maar dat was buiten de knowhow van onze vrienden uit Santenay
gerekend die er alles aan gedaan
hebben om het ergste te vermijden.
Hier onze eerste wijn, weliswaar flink
gekleurd en vol van smaak, maar met
geen enkel spoortje van over-extractie.
Integendeel zelfs, eerder een frisse
fruitigheid (griottekers). Medaille d’Or
tijdens het Concours des Vignerons
Indépendants.

PHILIPPE LE HARDI
LA COMME 2003
Aardbeien en geplette braambessen
in de neus, leder in de mond, hevig

MUZARD
CLOS DES MOUCHES 2004
We bevinden ons in het oosten van
de appellatie, dichtbij Gravières. De
ondergrond is hier zeer kalksteenachtig. Zeer flatterend qua geur op
dit moment (geplette aardbei), maar
mooi verweven qua smaak. Goede
lengte, waarbij de tannines nog iets
mogen versmelten. Ongefilterde wijn.

Hervé Lalau
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44

MUZARD
CLOS DE TAVANNES 2004
Deze Clos wordt hoog aangeschreven
bij de wijnbouwers van Santenay.
Hier laat hij een mooie materie zien,
strakke tannines maar soepel, de
smaak is niet explosief (lichte toetsen
van kirsch), maar is van het Santenaytype dat we enkele jaren in de kelder
mogen vergeten.

FRANÇOISE EN DENIS CLAIR
CLOS DE TAVANNES 2005
Het jaartal wijzigt, de wijnbouwer
ook, maar het is dezelfde Premier
Cru. En dat ruik je - is dat nu net niet
het kenmerk van een échte terroirwijn? Hier is de verwevenheid strak,
waarbij in de neus enkele toetsen van
kers en viooltjes naar boven komen.
Nog even geduld.

ROGER BELLAND
LA COMME 2005

Publiciteit

MUZARD LES GRAVIÈRES 2001

Toeristisch gesproken is Santenay
verwend door de natuur. Ontegensprekelijk is het een van de mooiste
dorpen van de Côte de Beaune,
dankenzij zijn ligging (Santenay is
omringd door heuvelflanken, vol met
wijngaarden) en zijn patrimonium
(Château de Santenay, Chapelle,
Moulin de Sorine, glooiende straatjes
met typische wijnbouwershuizen...),
Montagne des Troix Crois...
Voor de mountainbikers onder ons is
het feest, met schitterende parcours
tussen de wijnstokken, die echter
nooit erg ver geraken door het “uitnodigend karakter” van de wijn
(GR 7, GR 76).

De bezoeken aan wijnkelders zijn
goed georganiseerd, de vele
degustatiekelders niet meegerekend
(Mestre, Place du Jet d’Eau in
Santenay-le-Bas of Chapelle in
Santenay-le-Haut bijvoorbeeld).
Een bezoek aan de lokale beenhouwer
voor een lekkere jambon persillé mag
hoe dan ook niet ontbreken op het
programma.
Wat logies betreft is er het zeer strategisch gelegen Hotel-Restaurant des
Ouillettes op de place du Jet d’Eau,
omringd door wijnkelders. Opgelet, er
zijn slechts 4 kamers! Reserveren is
dus aangewezen: 03.80.20.6.34.
Maar Santenay herbergt ook enkele
vakantiehuizen en gastenkamers
(Moniot-Nié in de Grand Rue, de
Lavoreille in de rue de Narosse en
Girardin, ook in de rue de Narosse).
En er zijn ook nog altijd de wijnbouwers... Centraal reservatienummer:
03.80.72.06.05.
En nu, zoals men daar zegt: “à vot’
sant’nay!”

Zwarte bes en frambozenconfituur in
de neus met een lichte hint van koffie.
De smaak blijft elegant, zeker voor
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Hermitage, de magische heuvel
Hij geniet van het minste
streepje zon, maar zet zijn
kraag rechtop wanneer
de ruige mistral waait.
Tain ligt aan zijn voeten,
terwijl de Rhône flirterig
om hem heen fladdert.
Kijken naar zij die in de
wijngaarden werken vindt hij
heerlijk, maar in ruil krijgen
ze een geschenk waar velen
van dromen: zijn terroir.
Het lijkt alsof hij hier
al eeuwen zo ligt, onaantastbaar, met terrassen als
rotsen in de branding.
Was dit dan niet zo?

L’Hermitage
Je ziet hem van kilometers ver!
Een imposant reliëf, lang geleden
afgescheurd van het Centraal
Massief door de onstuimige rivier.
De berg is geknipt voor wijnbouw met een steile zuidflank
waar reeds in de Romeinse tijd
wijndruiven werden verbouwd.
Hermitage produceert vandaag
befaamde wijnen, rood en wit.
Marsanne, roussanne en syrah
vertegenwoordigen 134 ha wijn-

gaard. De ondergrond lijkt uniform, maar je moet erop kuieren,
wandelen en klimmen om er de
complexiteit van te begrijpen.
Overwegend bestaat de heuvel
uit granietachtig moedergesteente,
maar door rivierafzetting vinden
we aan de voet klei en grote
keien, terwijl de top bezaaid is
met löss. Daartussenin vinden
we kalk en gneis, vermengd met
granietachtig zand.

De twee wijnen van het topgamma heten Au Coeur des
Siècles en Gambert de Loche
(naar Louis Gambert de Loche,
eigenaar van een deel van de
“wijnheuvel” en oprichter van
La Cave). La Cave houdt het niet
alleen bij de meest beroemde
wijn, maar vinifieert nog vier
andere crus: Crozes-Hermitage,
Saint Joseph, Cornas en SaintPéray. In totaal bottelen ze 50%
van het totaal volume in de
noordelijke Rhône.

La Cave de Tain
De twee topwijnen

La Cave bezit 33 ha in
Hermitage, goed voor een kwart
van de appellatie. In het gamma,
vijf hermitages, waarvan twee
witte wijnen, drie rode en daarbovenop een vin de paille: de
beloning van een oude traditie.

AU CŒUR DES SIÈCLES
HERMITAGE BLANC 2004
Iets langer dan gewoonlijk staan
we stil bij deze schitterende
goudgele kleur met groene tint,

vooraleer we ons in de heerlijke
geuren verdiepen. Honing, ontluikende witte bloemen, sappige
peer, een tikje was, munt en
anijs, hij heeft het allemaal. De
zachte textuur en het mineraal
reliëf charmeert van bij het eerste
slokje, dat we snel inslikken, zo
lekker is het. Twee à drie keer
opnieuw is het genieten van de
smaak van viooltjes, hazelnoot en
peper die zich verschuilen achter
een vetheid met jasmijn, amandel
en zoethout, afgedekt door fonkelende kiezel. Deze reeks geuren
komen telkens terug en eindigen
met een toets van getoast brood,
waarna alles als een echo afzwakt.
Een geknoopte hermitage, aromatisch, vol en diep, dankzij de
perfecte keuze voor nieuwe
eikenhouten vaten van 400 liter.
Deze wijn op basis van 100%
marsanne, vieilles vignes, is
afkomstig van twee percelen
granietrijke bodems met rivierafzetting uit de ijstijd.

GAMBERT DE LOCHE
HERMITAGE ROUGE 2003
Donker granaatrood
met een gerookte
neus waar het zoethout versmelt met
zwarte kers en citruszeste. De smaak
verrast door de
zachtheid van de
tannines.
Temidden van
deze zijdeachtige
zachtheid, fris als
wilde zijde, ontspruiten er specerijen en fruit,
bloemen en
kruiden. Zeer rijpe
aardbei, kersen om in te maken,
bittere sinaas, amandelspijs, peer,
laurier, munt... vormen het hart
van een smakelijke wijn die nog
lang blijft nazinderen.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44
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Rubriek uit de Languedoc

Carignan, stoppen of verder doen?
Vele wijnliefhebbers trekken
hun neus op voor wijnen
met een aanzienlijke
hoeveelheid carignan, want
stug en groen tannine.
Is dat nu het onvermijdelijke kenmerk?
Maar helemaal niet!
De “Association Carignan
Renaisscance” verzamelt
enkele wijnbouwers
die er op uit zijn de
kwaliteiten van deze
wijnstok aan te tonen.
Een overzicht met
Bernard Arnould.

Een terugblik: op het einde van
de 19de eeuw was de ravage in
Zuid-Frankrijk,veroorzaakt door de
bladluis, zo groot dat de gehele
wijngaard moest heraangeplant
worden. Er werd toen veel aramon aangeplant en daarmee
maakte men dan fluitwijntjes,
gevolg van de onwaarschijnlijk
hoge rendementen die men toen
met die plant haalde.
In de zestiger jaren werd de aromon geleidelijk door carignan
vervangen, want alcohol- en tanninerijker. De rendementen werden echter (te) hoog gehouden,
met het resultaat dat de wijnen
gekenmerkt werden door een rustieke stroeve zuurheid. Hij dankt
er wel zijn reputatie van minderwaardige wijnstok aan. Toen er
meer vraag was naar kwaliteit in
het laatste kwartaal van de 20ste
eeuw, rooide men de carignan
dan ook massaal. Eertijds was hij
met 207.000 ha nog in 1979 de
meest aangeplante wijnstok in
Frankrijk: Nu staat hij op de 3de
plaats met nog slechts 90.000 ha.
In de laatste 20 jaren werden er,
dankzij subsidies, zo maar
eventjes 100.000 ha gerooid,
terwijl de aanplant van de zoge-

naamde “verbeteraars”, syrah en
mourvèdre, toenam.
Welnu, sinds enkele jaren is er een
kentering opgetreden. Meerdere
wijnbouwers zijn de carignan
anders gaan benaderen. Maar
bekijken we eerst het individu zelf
wat van naderbij.

pioniers hoort om de carignan
zijn adelbrieven terug te geven,
gaat er van uit dat oude carignan,
in een aangepaste bodem en met
ten hoogste 40 hl/ha uitstekende
wijnen kan produceren.

diegene die zij als hun “local boy”
beschouwden en die zowel het
Occitaans als het Catalaans machtig
is, terug zijn plaats te geven die hij
verdient. Hij is trouwens perfect
aan het warme klimaat aangepast.
Inderdaad, in een jaar met een
hittegolf zoals 2003 heeft de carignan beter weerstand geboden
dan bijvoorbeeld de syrah. In 2004
werd door deze vereniging een
internationale proeverij georganiseerd. 11 wijnbouwers en 23 professionele proevers uit 6 landen
proefden 24 wijnen. Men kwam
tot interessante conclusies: primo,
de wijnen bleken evenwichtig en
waren bijzonder fris voor deze jaargang. Wanneer echter het rendement te hoog was, werd deze
frisheid ruw en agressief. Secundo,
indien goed verbouwd, benadrukt
de carignan goed zijn terroir.

Waar vinden we hem?

Onze proeverij

Wie is hij eigenlijk?

Omwille van het late tijdstip
van rijping, komt enkel een warm
klimaat de carignan ten goede.
Hij werd in 12de eeuw in Frankrijk
geïntroduceerd en was daardoor
wellicht de eerste druivelaar in de
zones rondom de Middellandse
Zee: Languedoc, Roussillon, ook
in Corsica, Ardèche, Var, Vaucluse
en zelfs in de Provence. Vanuit
Spanje, waar hij mazuelo of ook
samso genoemd wordt, emigreerde
hij naar verschillende landen.
Verrassend is wel China. Verder
kunnen we hem in Sardinië (waar
hij uva di Spagnia heet), Portugal,
Griekenland, Tunesië, Marokko,
Algerije en Libanon aantreffen.
In de “Nieuwe Wereld” vindt men
hem in Uruguay, Chili, Zuid-Afrika
en Mexico terug.

Er werden ons 25 wijnen toegezonden. 14 van 2005 en 11 van
2004. Een eerste vaststelling,
alhoewel niet verwonderlijk
gezien de toewijding van de groepering. Terwijl de grote meerderheid 100% carignanwijnen waren
en als “Vin de Pays” geafficheerd,
hadden 6 wijnen het AOC-label.
Omwille van de appellationdecreten zijn (moeten) het dus
assemblagewijnen. Doorgaans
carignan en syrah en ook enkele
met grenache en/of cinsault.
Een tweede vaststelling: op de
zeven wijnen die we geselecteerd
hebben, zijn er precies drie
assemblagewijnen. Laatste vaststelling: 5 geselecteerde wijnen
waren van 2005 en slechts 2 van
2004, maar dat was eigenlijk te
verwachten.
Om te besluiten nog dit: meerdere wijnen van 2005 werden deels
met de maceration carboniquetechniek verkregen. Ze bleven op
het niveau van de vrij eenvoudige
fruitige wegdrinkers. Is dat wel de
ideale lotsbestemming voor de
carignan?

Verschillende specialisten situeren
zijn herkomst in Spanje, meer
precies zou hij uit de nabijheid
van de stad Cariñena in de provincie Aragon komen. Priorato is
niet ver weg en het is dan ook
niet verwonderlijk dat deze regio,
met zijn uitstekende bodem van
bruine leisteen enkele van de
meest interessante carignans ter
wereld voortbrengt.
Toch werden er in Zuid-Frankrijk
sporen van deze druif gevonden
die dateren van de 11de eeuw.
Het is een laatbloeier, die in de
Languedoc pas half april uitbot.
Hij is daarom minder gevoelig
voor voorjaarsvorst. Wel is hij
gevoelig voor meeldauw en meer
nog voor valse meeldauw of
oïdium. Het is een zeer weelderige
plant en kan in de vlakte tot
200 hl/ha halen. De wijnen zijn
beter als de wijnstokken op
hellingen staan, of in bekervorm
gesnoeid worden zodat het rendement tussen de 30 en 70 hl/ha
ligt. Sylvain Fadat, van het
Domaine d’Aupilhac, die bij de

Carignan Renaissance
Als men de typering van een wijnstok wil benadrukken, is een aanvaardbare opbrengst noodzakelijk.
De beweging “Carignan
Renaissance”, opgericht door wijnbouwers die in deze druif geloofden, heeft zich als doel gesteld
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Proeverij Carignan: de wijnen die weerhouden werden
Jaargang 2004

geheel plomp wordt. Goede lengte
en zeker nu te drinken.

DOMAINE D’AUPILHAC
LE CARIGNAN 2004
MONTPEYROUX

DOMAINE DE FAMILONGUE
CARIGNAN 2005
SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS

Sylvain Fadat was één van de
eersten in de Languedoc met de
productie van een 100% carignanwijn, en dat was al meer
dan 15 jaar geleden.
Deze 2004er is stevig,
met een zeer compacte
geur met tonen van
cassis, zoethout en
kruiden. De smaak
zet suave aan met
donker fruit. Het
zoete maakt snel
plaats voor een
rechtlijnige structuur
met een mineralige
zuurheid die het niet
ruwe tannine
gemakkelijk de baas
kan. Erg fruitig en
sappig.
Kortom, een carignanwijn die
tegelijk stevig en harmonieus is in
zijn compactheid. De finale is lang
en mineralig.

Assemblage van 90%
traditioneel gemaakte
carignan met 10% in
macération carbonique, een sympathieke
“Vin de Pays du Mont
de Baudille” met
een suave geur van
rijpe cassis en een
toets mineraaltjes.
In de smaak is de
wijn iets veeleisender, het tannine is
nog duidelijk benadrukt, alhoewel
afgemeten en afgerond door een
lagering in barrieken van één en
twee jaar. Het rode en donkere
fruit, lichtjes gekruid, benadrukken
het evenwicht van het geheel.
Niet te erg lang bijblijvend.

DOMAINE LE CONTE DES FLORIS
BASALTIQUE 2004 - CAUX
Daniel Le Conte des Floris houdt
er van zijn verschillende
terroirs in evenveel
wijnen te verwerken.
In deze wijn is basalt
dominant, wat dan
die strakke smaak veroorzaakt. Het rijpe
smaakgeheel wordt
netjes gecounterd
door een mineralige zuurheid. De
aroma’s van cassis,
sleebes in alcohol,
peper en andere
kruiden, ook wat
caoutchouc (10%
syrah), doen complexiteit vermoeden in deze toch
14% vol. sterke wijn. Toch blijft
de finale levendig fris, zonder
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plomp te worden. Een authentieke terroirwijn voor de liefhebber.

De geuraanzet bleek
wat discreet. Na
beluchten komen
tonen van gekonfijte
kers, cassis, aromatische kruiden en ook
een toets mineralen
opzetten.
De smaak is indrukwekkend, vooral
dat mineralige.
De wijn is er wat
streng door,
niettegenstaande
het sappige,
eigenlijk is hij meer
verticaal dan breed.
Deze carignan geeft duidelijk zijn
wortels, zoals de naam aanduidt,
weer.

Jaargang 2005
PLAN DE L’OM - PAYSAGE 2005
SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE
Deze assemblage van carignan
– het overgrote deel – en syrah
komt van een bodem van leisteen, grès en gerolde keien.
Het resultaat is dat deze wijn bij
het beste van de 2005
hoort. De geur is delicieus met aardbeilikeur,
cassissiroop en kruidenlikeur. De smaak is
mineralig fris en
toont veel rijp fruit.
Evenwichtig en erg
presente smaak.
Het tannine is
krokant en redelijk
compact. Het
sappige en het
mineralige maken
van deze wijn een
levendig geheel.
Lange finale.

MAS CONSCIENCE - LE CAS 2005
SAINT-JEAN-DE-FOS
Een beetje het tegenovergestelde
van de vorige. Deze
zuivere carignan typeert
erg goed de hedendaagse moderne wijn:
sappige smaak met
tonen van rijp donker
fruit, wat kruiden,
suave en vlezig tannine, goed in toom
gehouden 14%
vol.. Bovendien
wordt alles goed in
evenwicht gehouden door voldoende minerale frisheid
die vermijdt dat het

CHÂTEAU DE LA LIQUIÈRE
NOS RACINES 2005
CABREROLLES
Een oppervlakte van 53 ha in
Faugères, en dat is niet niks.
Deze cuvée wordt weliswaar
gedomineerd door carignan, toch
is het terroir goed benadrukt.
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DOMAINE TERRES GEORGES
RACINE 2005
CASTELNAU D’AUDE
De zon en de warmte
slaan goed toe in de
Minervois. Dit verklaart
wellicht de omvang in
stijl van deze carignan,
waarvan de geur wel
discreet is. De smaak
is erg genereus
(14% vol.). Veel
aroma’s van
cassisgelei, zwarte
peper, ook amandel. De materie is
veeleer erg zacht,
maar dat wordt
perfect gecounterd
door een correcte
zuurheid, sappig tannine.
Het geheel blijft goed bij.

Bernard Arnould
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44

Actualiteit In Vino Veritas

Klimatisatie
& Inrichting
Wijnkelders

Quinta de Covela,
Entre Douro-e-Minho, Portugal

Ontdek onze talrijke occasies
op de website
“Het is een klein ineengedrongen valleitje langs een stroom.
Samengesteld uit ontelbare kleine terrassen met hier en daar een
heuvel is het uitgedost met een mooi bos kurkeiken, aardbeibomen,
witte paardenkastanjes en andere loofbomen: een en al leven. In het
begin is het een gebied dat enorm veel werk vraagt, met alle risico’s
vandien. Waarom dit natuurlijk landschap met zijn enorme rijkdom
aan dieren en planten helemaal ondersteboven gooien? “Enkel” om
druiven te kweken? De biologische benadering, waarvan de biodynamie één ding is, en die Nuno Araújo tot de zijne gemaakt heeft,
geeft de synthese van oplossingen voor deze uitdaging.”

www.degre12.be

Krijgen u Grands Crus
wel genoeg water?
Een optimale bewaring van wijn vereist
een beheerste vochtigheid van 70%.

Diner op 26 oktober 2007 om 19u
«The Sol Ar», Brugmannlaan 52 - Brussel,
0476.81.29.98
met de wijnen van Covela
in aanwezigheid van de wijnbouwer.

De verdelers Vino Safe

www.icave.be

Publiciteit

Bewaar uw grote wijnen in de beste omstandigheden met
H2O ProVino. Dit systeem, met octrooi, dat de vochtigheid
in uw wijnkast of kelder controleert, werd op punt gezet
door VinoSave, dé wijnkastproducent uit de Elzas.

Wijnbouw is een vak
Het commercialiseren van wijn is een vak
Communicatie is een vak
Ons vak is de communicatie binnen
de wijnsector
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.
Creatie van logo’s, etiketten, folders, catalogi, mailings, evenementen, proeverijen en allerhande drukwerk.
APIC, communicatie en publiciteit verwezenlijkt door gepassioneerde wijnliefhebbers en bestemd voor wijnprofessionals.

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

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

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

RECHERCHE IMPORTATEURS ET DISTRIBUTEURS
Tél.: 05.57.84.52.44 - Fax: 05.57.74.98.63

@mail: apic@skynet.be

E-mail: vignobles-Gassies-Gautey@wanadoo.fr
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Apprécié dans: “Le Guide Hachette”, “Le dico des vins abordables”,
“Nos 100 Bordeaux à moins de 50F”

Oostenrijkse rubriek

Mittelburgenland, of Oostenrijk
van zijn “rode” zijde bekeken
Baufrankisch is één van die
wijnstokken die, ook al treft
men hem in andere landen
onder andere benamingen
aan, de eigenheden van
zijn terroir treffend weergeeft. Toch doet hij dat, in
Mittelburgenland in het
zuidoosten van Oostenrijk,
het beste. In die mate zelfs
dat het dé Oostenrijkse
regio bij uitstek geworden is
voor rode wijn. Het bewijs
daarvan vindt men in
het glas. Onze specialist
voor Oostenrijkse wijn,
Gérard Devos, is uw gids.

Een streepje geschiedenis
Volgens sommige bronnen zou
hij uit Centraal Europa stammen.
De gelijkenis van het blad met
dat van de gamay heeft menig
specialist op het verkeerde been
gezet. In Bulgarije wordt hij
zelfs gamé geheten.
In Duitsland kent men hem als
Lemberger, Limberger of zelfs
Blaufränkischer Bismarkwein.
In Hongarije, aan de andere

zijde van het Neusiedlersee,
kent men hem als Kékfrankos.
In Oostenrijk is deze wijnstok,
die vroeg uitloopt en laat rijpt,
met 2.500 ha een vaste waarde
voor de Oostenrijkse rode
wijnproductie. Alhoewel hij het
best in een warm klimaat gedijt,
weerstaat hij toch goed winterse
toestanden.
Zijn gevoeligheid voor lentevorst
bedreigt evenwel zijn
vruchtbaarheid. De regelmatige
opbrengsten, zowat 75 hl/ha,
stemmen de wijnbouwers evenwel gunstig. Toch duikt de druif
pas op het einde van de zeventiger jaren op in Mittelburgenland.
Het grootste deel wordt verbouwd rond vier steden:
Deutschkreutz, Neckenmarkt,

Horitschon en Lutzmannsburg.
De reden daarvoor is eenvoudig:
de topografie en het klimaat zijn
hier optimaal, vooral door de
goede bescherming die de
naburige heuvels bieden
(Bucklige Welt, Günser Gebirge
en het Ödenburger Gebirge).
Bovendien heeft de bodem er
een optimale waterhuishouding.
De wijnen verkrijgen er een
dieprode kleur, zijn soepel maar
met een present tannine en een
frisse zuurheid. Het zijn karaktervolle wijnen die gerust enkele
jaren kunnen verouderen. In zijn
jeugd is de wijn veeleer een
charmeur (wie niet?), zelfs rasecht.
De Oostenrijkse wijnbouwers
hebben met al hun kunnen het
beste uit deze wijnstok gehaald.
Aan u om ze te ontdekken.

MITTELBURGENLAND DAC
Mittelburgenland heeft het statuut van beschermde herkomstbenaming, of DAC zoals de Oostenrijkers het zelf noemen.
Het geheel telt 2100 ha waarvan het grootste gedeelte met rode
wijnstokken beplant is. Naast blaufränkisch vindt men zweigelt
maar ook cabernet-sauvignon en merlot. Die laatste vooral in
assemblage met de evenwel dominerende blaufränkisch.
Naast de wijn (die de laatste tijd goede exportcijfers vertoont,
dankzij twee grote coöps) is de regio ook beroemd voor zijn
kuuroorden en mooie wouden.

De proeverij
PAUL LEHRNER
RIED GFANGER 2005
De wijn toont een mooie kleur
met purperen tinten. Hij werd in
kuip vergist, verspreidt prachtige
primaire aroma’s waarin kers,
braam en cassis domineren.
Bij het opschudden komt een

Hervé Lalau
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vleugje chocolade opzetten.
In de smaak zet de wijn vrij
soepel aan, wat door
een zachte zuurheid
perfect gecounterd
wordt. Ook het zachte
tannine en de smaakkracht werden
geapprecieerd. De
finale is bovendien
aangenaam zacht
en blijft toch enkele
seconden nazinderen. In de retro
komen tonen van
zwarte olijven
opzetten. Een aangename wijn die
het uitstekend zou
doen bij gebraden
kwartels, witte vleessoorten of
een geroosterde tournedos met
kruidenboter.

PAUL KERSCHBAUM
BLAUFRÄNKISH
RIED DÜRRAU 2004
Zeer aantrekkelijke levendige
kleur met violetachtige reflecties.
In de geur domineren de
aroma’s van bosbessen samen
met een mooie expressie van
vanille, te wijten aan een
15 maanden durende lagering in
eikenhouten vaten. Bij het
opschudden komen de tonen
van romige mokka en
wat gerookt het
geheel ophemelen. De
smaak wordt door een
stevige tanninestructuur en een presente materie benadrukt. Voor het
culinaire? Ach,
drink hem gewoon
zo en als men er
dan toch iets
wenst bij te eten is
pluimwild of lam
het meest aangewezen.

Oostenrijkse rubriek

SPECIAAL TE VERMELDEN
Aristos 2004 van Wohlmuth
(assemblage van blaufränkisch
en cabernet-sauvignon)
omwille van zijn fraaie evenwicht en levendige frisheid.
Vitikult 2004 van Heinrich,
een compacte en complexe
materie met evenwel strak
tannine dat nog wat moet
versmelten.

IBY HÖCHÄCKER 2004

THOMAS SCHWARZ KLOSTER
AM SPITZ LEITHABERG 2004
Deze wijn gist in foeders van
200 liter en lagert daarna in
tonnen van 500 liter. De kleur is
bijna inktzwart en
toont ook wat violet.
Het terroir van
Leithaberg en de
techniek die bij het
wijnbereiden aangewend wordt, zorgen
voor een complexe
geur waar tonen
van gerookt, muskaat en bosbessen
een prachtig
boeket vormen.
De zachte smaakaanzet, door een
verfijnde zuurheid
ondersteund,

maakt snel plaats voor een
krachtig geheel. Een goed evenwichtbrengend tannine blijft lang
nazinderen met aangename
tonen van peper. De finale is fris
en laat zich het best zonder
begeleiding appreciëren. Toch
kan de wijn plezierig zijn met
geroosterd, gebraden of
gesmoorde vleessoorten. Er mag
ook wild op de tafel verschijnen.

en wildgerechten kunnen ideale
partners zijn tijdens winterse
feestelijke dissen.

WOHLMUTH - RABENKROPF 2003
Het bijzondere aan deze wijn is
dat het een assemblage is van
70% blaufränkisch en 30% merlot. Het samengaan van deze
twee wijnstokken biedt, na een
gisting in kuip en twee jaar
durende lagering in Franse

JOHANN HEINRICH GOLBERG
RESERVE 2004
De 18 maanden lagering in kleine
vaatjes na een goed geleide
gisting in kuip gevolgd door een
malolaktische gisting geven aan
deze wijn een fraaie complexiteit.
In het glas kondigt de erg donkere
wijn met violetachtige tinten een
rijke materie aan. In de
geur kan men dan
weer genieten van
complexe tonen:
hout, donkere bessen
(braam, cassis,
vlier), anijs en wat
gerookt. De smaakaanzet is soepel en
wordt krachtig
door zijdezacht
tannine benadrukt.
Het wat rokerige
samen met tonen
die aan bosvruchtenyoghurt doen denken verfraaien de
finale. Om nu reeds optimaal
van deze heerlijke wijn, afkomstig
van 3 ha oude wijnstokken, te
kunnen genieten, is decanteren
aangewezen. Rode vleessoorten

Gérard Devos
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44
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De kleur is typisch voor
een Blaufränkisch,
donker bijna purperen
kleur. In de geur harmoniëren de tonen
van donkere bessen
fraai met framboos
en kers. In de
smaak valt eerst
het zachte maar
tegelijk present
tannine op dat er
een aangename
structuur aan geeft.
Braambessen en
zachte kruiden
geven een complementaire subtiliteit en elegantie
aan het harmonieuze geheel.
Aangename wijn om met vrienden te drinken. Men kan er ook
van genieten bij een stukje
gebakken of geroosterd kalfsvlees.

eikenhouten tonnen, een complexe en sterk benadrukte materie.
De kracht is present maar niet
overheersend. In de
geur één en al kersenjam die aangevuld
wordt met tonen van
gerookt, braambessen
en wat hout in een
harmonieus geheel.
De smaakaanzet is
na de geurwaarneming opvallend fris
gebleven. De complexe materie is
opvallend krachtig.
Het soepele tannine
ligt goed in de
fluweligheid van de
merlot. In finale zet
fruit op alcohol de
toon en geeft het ook een
warme indruk. Gebraden
gevogelte of kalfsvlees vormen
de ideale omkadering voor deze
hemelse wijn.
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En als we het nu eens over cider hadden ?
Enkele maanden geleden vond
in Spanje de eerste internationale
beurs van de cider plaats,
kortweg SICER genoemd.
Die vond plaats in Gijón,
aan de kust van Asturië,
een van de beroemdste
cider regio's wereldwijd.
Marc Vanhellemont was
aanwezig en brengt
verslag uit.

• Cidrerie du Pays Melenig,
AOC Cornouaille Cidre Fermier :
neus met toetsen van jodium,
appelmoes, floraal en kruidig,
veel vulling en tannines.
cidre.melenig@wanadoo.fr
ZWITSERLAND
• Cidre Le Vulcain Premiers Émois :
neus van kamille en kruiden, mooi
evenwicht tussen zuur en bitter
zodat het fruit tot zijn recht komt.
Gemaakt van zoete appelen.
jperritaz@romandie.com

(hoogstaande) spectaculaire
manier geschonken.
De Spaanse ciders ondergaan geen
2e gisting en worden niet gelagerd
op vat. Het zijn dorstlessende
ciders die tegemoet komen aan de
wensen van de lokale consument.
Niettegenstaande hun rustieke
karakter weten ze perfect een
maaltijd op basis van vis of vlees
te begeleiden. Ze doen het ook
uitstekend bij tapas. Iets om zelf
uit te proberen!
Samengevat: Gijón was dan ook de
perfecte locatie voor deze eerste
internationale cider confrontatie.

verschillend zijn. Van Fouesnant tot
Cambremer, langs het land van
Oth of Thiérache, diversiteit troef
(althans, als we het over de nietindustriële ciders hebben…)

Enkele favorieten (volgens
rangorde van de stands)
DUITSLAND
• Kelterei Jörg Stier Krenzers Apfel
Whiskyfass : een cider die drie
jaar rijpte op whiskyvaten. Een
cider van het oxidatieve type,
zoet met toetsen van jodium,
aroma's van karamel tot boter,
maar voldoende bitter om het
evenwicht te bewaren
infos@kelteri-stier.de

Zo wordt cider in Asturïe geschonken

Gijón, wereldhoofdstad
van de cider…
Asturië, het groene Spanje, is de
koning van de cider. De plaatselijke bevolking drinkt het als aperitief, bij de maaltijd, en zelfs
gewoonweg op een avond in een
luie zetel. Bovendien is cider hier
voor alle leeftijden: van jeugd tot
derde leeftijd, aan de bar, op
restaurant of in de casa, kortom,
iedereen drinkt cider. Het maakt
deel uit van de plaatselijke cultuur
en bovendien is cider niet duur.
Een fles kost gemiddeld 2€. En
bovendien wordt de drank op een

Oktober/November 2007

In het teken van variatie…
Van 3 tot 6 mei tekenden zo'n 60
exposanten afkomstig uit 11 landen en 5 Spaanse regio's present.
Een uitstekende gelegenheid om
de enorme verscheidenheid aan
ciders te leren kennen. Zo tekent
Québec voor 'ijscider', bijzonder
zoet en niet mousserend, terwijl
Spaanse ciders dan weer in het
teken staan van frisse zuren, en de
Italiaanse stevig parelen en het
vooral van hun elegantie moeten
hebben. De Engelse ciders lijken
dan weer meer op bier. Zijn er nog
de Fransen die we denken te kennen
maar op hun beurt ook weer zo

FRANKRIJK
• Domaine Louis Dupont Cidre
Dupont Réserve : tweede gisting
op fles, 60 g restsuiker, lagering
op calvados vaten, roodamber,
zeer vet, smaak van gebakken
appel met karamel en gezouten
boter, mooie bitterheid
info@calvados-dupont.com
• De must, Eric Bordelet, Cidre
Argelette : schitterende bitterheid, Poiré Granit zeer elegant,
ciders die het verdienen om
dieper op in te gaan.
eric@bordelet.com
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ITALIË
• Scuola Malva Arnaldi Vin’D Pum
Rosso Dolce : zeer lichte rosé
toetsen door het weken van de
schillen, neus met aroma's van
honing en egelantier, klein
bittertje dat het karakter versterkt.
Teoris00@scuolamalva.191.it
CANADA
• Cidrerie du Minot Crémant de
Glace : tweede gisting op fles,
84 g suiker, goudgeel tot koper,
appelen geoogst in de herfst en
geperst in de winter, neus met
toetsen van karamel, warme
boter, stevige hoeveelheid zuren
en zeer mooie lengte.
info@duminot.com
• La Face Cachée de la Pomme
Neige 2005 : helder amber, neus
met aroma’s van warme appel en
kaneel, 230 g suiker dat zeer mooi
Cider, een maaltijddrank

Iets helemaal anders

in evenwicht gehouden wordt
met het zuur, zuivere finale.
info@cidredeglace.com
• Domaine Leduc-Piedimonte
L-P Cidre de Glace “Réserve
Privée” : een echte ‘ijscider’,
appelen geplukt tussen februari
en april, alsof de appelen op de
boom zelf gekookt werden,
onderhevig aan alle klimaatvariaties, vochtigheid van 70 tot
0%, temperaturen van -40 tot
0°C. Donker amber getint, oxidatieve neus, toetsen van mokka,
noten, rijke smaak met aroma’s
van gedroogde abrikoos, mango
geweekt in perensap en krenten,
kaneel, evenwichtig en aangenaam bitter, 160 g suiker,
12 maanden vatlagering.
Robert.mckeown@leduc-piedimonte.com
SPANJE
• Llagar Herminio Sidra Zythos
Nueva Expresión DOP (Asturias):
zeer fris, afgemeten bitterheid,
lengte gestoeld op zuren.
sidraherminio@fade.es
• Sidra Menéndez Sidra Val
d’Ornión (Asturias) : troebel, lichte
bitterheid, veel karakter, lengte,
gematigde zuren.
gerardo@sidramenendez.com
• Sidrería Larraldea Sidra Ecológica
(Navarra) : zeer elegant, vet,
mooie smaak van noten, veel
frisheid en een grootse lengte
larraldea@teleline.es

EERDER LOKAAL DAN
INTERNATIONAAL
Wie had ooit gedacht
dan men per inwoner tien
keer meer cider drinkt in
Griekenland dan in
Nederland.
Dit komt nochtans tot uiting
in het klassement dat opgesteld werd door het AICV
(zie tabel onder). We leiden
er uit af dat de Belg geen
grote cider consument is
(1 liter per hoofd per jaar en
dan nog vooral in Luik en
Limburg die het grootste deel
voor hun rekening nemen).
Net zoals overal ter wereld
zien we dat cider een lokaal
product blijft: De Normandiërs
drinken cider uit Normandië,
Asturië drinkt zijn eigen
cider, net zoals de Engelsen
die enkel cider uit eigen land
consumeren. Daarenboven
zijn er grote verschillen qua
productienormen.
Op exportvlak vormen
Australië en Canada de uitzondering. De eerste omdat
het de hand gelegd heeft op
buitenlandse groepen; de
tweede omdat het begonnen
is met de export van zijn
specialiteiten, de ‘ijsciders’,
naar analogie met zijn soortgelijke wijnen.

Hervé Lalau
Dit eerste salon kende heel wat
succes. De producenten konden hun
respectievelijke producten vergelijken, van gedachten wisselen, productiemethodes uitwisselen. De
bezoekers konden genieten van de
kennis van iedere regio, zich rekenschap geven van de verschillende
stijlen cider die soms compleet
verschillend waren. Een cider uit
Asturië met stevig zuur vergelijken
met een 'ijscider' uit Québec, het is
een wereld van verschil! De wereld
van de cider is bijzonder rijk. En
mochten we er het in de toekomst
meer over hebben?

Consumptie cider binnen
de verschillende Europese
landen
(in liter per inwoner)
Ierland

10

Engeland

9

Finland

5

Frankrijk

2

Spanje
Zweden
Griekenland
België

1,8
1
1,2
1

Denemarken

0,3

Nederland

0,2

Publiciteit

Een interessante ervaring

Marc Vanhellemont
Bron: AICV

Voor verdere inlichtingen, zie blz 44
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Een wijndomein in de kijker

Sassicaia, 7 jaargangen
Sassicaia is ongetwijfeld
één van de meest tot
de verbeelding sprekende
wijnen uit de wijnwereld, en
is zelfs meer dan dat. Het is
trouwens de enige Italiaanse
wijn die prat kan gaan op
een eigen DOC status.
Wanneer u de kans krijgt
enkele jaargangen naast
elkaar te proeven zal u zeker
niet weigeren. Verslag en
geschiedkundige feiten van
een uitzonderlijk domein.
Ter herinnering, de vader van deze
mythe is de markies Mario Incisa
della Rocchetta. Hij studeerde in
Pisa gedurende de jaren 1920 en
droomde ervan een “edele” wijn te
maken naar analogie met de grote
Bordeauxwijnen. Later vestigde hij
zich met zijn echtgenote in hun
Toscaanse residentie Tenuta San
Guido aan de rand van de
Middellandse Zee. De eerste stokken
werden aangeplant in 1942.

Hij experimenteer voluit met verschillende Franse rassen maar zijn
keuze viel uiteindelijk op de cabernet
sauvignon. Dit ras leek hem het
meest geschikt op San Guido, net
zoals de bodem die rijk is aan
stenen en die in het Toscaanse dialect «sassi caia» genoemd wordt.

complex en rijk was aan tannines,
en die diende te verouderen. Het
hoeft dan ook niet te verwonderen
dat Sassicaia van 1948 tot 1960
uitsluitend gedronken werd op
het domein. Zo hadden de
markies en zijn vrienden de tijd
om vast te stellen dat de wijn in
de loop der jaren beter werd.
Ze besloten dan ook om in 1965
twee nieuwe wijngaarden aan te
planten met cabernet sauvignon
en franc, maar lager en dichter bij
de zee dan de eerste wijngaard.
Vanaf dat moment begint het

De eerste jaren
De consumenten die vertrouwd
waren met de lokale, lichtvoetige
wijnen uit die tijd, zagen maar
niets in deze nieuwe wijn die

AGRICOLA PUNICA
De neef van markies Niccolò
Incisa della Rochetta,
Sebastiano Rosa is sinds 2000
oenoloog op het Tenuta San
Guido. Hij heeft zich geassocieerd met de coöperatie Santadi in
Sardinië en G. Tachis om in het zuidwesten van Sardinië een
domein op poten te stellen van 150 ha waarvan 130 ha met
stokken beplant zijn. Het meest aangeplante ras is de carignan,
waarvan 15 ha heel oude stokken. Twee wijnen worden er
gemaakt, de beste heet Barrua. Het is een IGT die in 2004 samengesteld is uit 85% carignan, 10% cabernet sauvignon en 5% merlot. In de neus aroma's van zwart fruit maar ook een florale toets,
de mond is gevuld, typisch carignan getint met stevige tannines,
veel sap en veel fruit. Mooie lengte. Een knappe ontdekking in
Sardinië.
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sprookje, ook al door de hulp van
een andere Italiaanse mythe, de
oenoloog Giacomo Tachis, de
grondlegger van de fameuze
“supertoscans” tafelwijnen,
waaronder vandaag Solaia,
Tignanello en nog vele anderen…

Het domein
Tenuta San Guido staat voor
2.500 ha eigendom, maar slechts
minder dan één procent is aangeplant met wijngaarden. De percelen konden dus op de allerbeste

Een wijndomein in de kijker

Verticale proeverij

Het domein maakt nog een andere
wijn die niet beschouwd wordt als
een tweede wijn want de druiven
zijn afkomstig van een wijngaard
die nooit gebruikt worden voor
Sassicaia: Guidalberto. Het is een
IGT Toscana, bestaande uit 45%
cabernet sauvignon, 45% merlot en
10% sangiovese. De 2005 is vrij
elegant en rijk met zijdezachte tannines, sappig, siroop van rood fruit,
mooi fris en toch niet overrijp in
deze warme jaargang. Ronder en
meer toegankelijk in zijn jeugd dan
de Sassicaia.

Bernard Arnould
Voor verdere inlichtingen, zie blz 44
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• 2004 : een grote jaargang met
vandaag een nog vrij bescheiden
neus en een mondvulling die een
grootse toekomstige complexiteit
laat vermoeden : dik, zijdezachte en
toch stevige tannines, heel lange
finale, kortom een rasechte bewaarwijn.
• 2003 : aroma’s van rode kers op
alcohol, teer, een gevulder smaakprofiel in een jaargang die minder
door het zuur getypeerd wordt,
zachte tannines.

• 2002 : delicaat jaar, een wijn die
vandaag reeds toegankelijk is, heel
frisse mondvulling met goed rijpe
tannines, sap van bessen.
• 2001 : zeer frisse neus in deze
klassieke jaargang, klein rijp rood
fruit, gevulde materie, robuuster,
vrij persistent, vraagt nog geduld.
• 2000 : een warme en droge jaargang, dus een krachtige en geconcentreerde wijn, siroop van zwart
fruit, cacao, gegrilde kastanjes,
hout van sigarenkistjes, kortom
complex met sappige en zijdezachte tannines en een materie die
mooi zuiver is.
• 1999 : de kleinste jaargang in 20
jaar, geëvolueerde kleur, neus met
aroma’s van balsem en rook, stevige frisheid in de mond, delicaat en
harmonisch, nu te drinken.
• 1998 : grote jaargang, gevulde
neus, rood fruit, bosvruchten,
gegrild hout, elegant en fris in de
mond niettegenstaande de nog
krachtige tannines, gevuld en diep,
kan nog bewaard worden.

Publiciteit

plaatsen worden aangeplant. De
microzone van Sassicaia bestaat uit
twee verschillende zones : de ene
aan de voet van het gebergte,
60 meter boven de zee; de andere
op de heuvels, gesitueerd op zo'n
250 à 300 m hoogte. De percelen
zijn omgeven door bossen. Het
kustklimaat zorgt voor een thermisch verschil van 10 tot 15°C tussen dag en nacht, zodat uiteraard
de zuren in de druif gevrijwaard
worden. Anderzijds worden door
een goede ventilatie problemen
met rot tot een minimum beperkt.
De bodem is rijk aan keien en arm
aan organische bestandddelen.
De cabernet sauvignon neemt 85%
van de aanplant voor z’n rekening,
de cabernet franc het overige
gedeelte. De stokken worden laag
opgebonden tot op 40 cm van de
grond. Dat zorgt voor een interessante bladontwikkeling. Iedere stok
is goed voor 1 à 1,5 kg fruit.
Jaarlijks worden 180.000 flessen
wijn gemaakt die 24 maand gelagerd wordt op eikenhouten Franse
vaten waarvan 1/3 nieuw hout.
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De Belgische Wijnprofessionals
A.F. Mampaey & Co

Cave du Collier

Creativenture

Fourcroy S.A

T 0473/95.05.11- F 069/73.00.58

MAMPAEY Co.

A.F.

&

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

Cellier & Epicure

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

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

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

Aliança-Dieximport

Caves Aliança
T. 03/321 67 19 - F. 03/322 93 14
Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

Ambrosius Wijnhandel
058/52.17.53 - 058/51.54.59

02/374 85 33
02/375.70.31
Waterloosestwg 1469
1180 Brussel

Cellier des Templiers
02/772.50.05 - 02/772 41 21
336 Terkamerenstraat - 1200 Brussel
rdebrae@hotmail.com
www.banyuls.com

De Clerck Wijnen

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

De Coninck Vins Fins

Biotiek b.v.b.a.

Stwg op Brussel 37 - 1410 Waterloo

Havenlaan 86 C – 1000 Brussel
contact@chai-bar.be – www.chai-bar.be

02/ 772.40.65
Orbanlaan 3 - 1150 Brussel

02/640.44.65

Champion

info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

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

Wijninvoer Chateaux

Delphico
GSM 0477 61 80 55
Fax 03/828.92.00
Zoerselhoek 50 – 2980 Zoersel
info@delphico.be – www.delphico.be

De Vidts n.v.
03/776.53.55 - 03/766.16.48

Ten Hoflaan 22
2980 Zoersel
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

Gsm: 0476/580.235

Industriepark Noord 35
9100 St.Niklaas – info@devidts.be

Industrielaan 38
1740 Ternat)
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

DULST Wijnen en Likeuren

Cinoco - C.I. Nolet
P. Van Humbeekstraat 5 - 1080 Brussel
info@cinoco.com – www.cinoco.com

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

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

Catulle Yves
02/ 426 61 00 - 02/ 426 61 01
Nestor Martinstraat 319
1082 St-Agatha-Berchem
wine@catulle.com - www.catulle.com

Cave des Oblats
04/342 68 92 - 04/ 344 33 73
Rue Basse-Wez 339B - 4020 Liège

Octobre/Novembre 2007

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

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

Kaapwijn Import De Leeuw

T 02/520 13 43
F 02/520 13 46
Gsm 0475/66.77.05
Tarantellastraat 20 – 1070 Anderlecht
Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

02/ 410 47 47- 02/ 410 14 54

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

011/28 19 57 - 011/28 19 50

Waaglaan 1 - 1050 Brussel

From the Mediterranean
and the New World

03/450 93 11- 03/450 93 17

Dorpstraat 68 - 1785 Brussegem
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10

03/312.24.38
03/312.59.14

Bleuzé Interwine

02/454.85.30 - 02/454.85.38

Hasselt millésime

Basin & Marot
90a, Edelknaapstraat - 1050 Brussel
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

Lange Nieuwstraat 35 - 2000 Antwerpen
info@galtraco.be
www.galtraco.be

056/35.65.11

Chai & Bar

02/421.60.80 – 02/421.60.81

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78

Great Grapes Wine Belgium

Zeelaan 228 - 8670 Koksijde
info@ambrosius.be - www.ambrosius.be

T. 02/347.64.66 - F. 02/347.41.84

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

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

02/423.71.11
02/423.73.33

Rue de Condé 137 – 7321 Blaton
caveducollier@skynet.be
www.caveducollier.be

Maxi-Vins

maxi vins

Wine & Spirits Merchants Since 1691

wijnen@dulst.be

www.maxivins.be

Concept Vins
Espacevin Pirard
Jacques Pirard & Fils

02/657.44.04 - 02/657.51.19
Overijse - Ring Est – Sint-Jansbergdreef, 10

02/779.08.94 - 02/779.08.94

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

Stockel - Kerkstraat, 181

02/346.94.07 - 02/345.59.47

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

Ukkel - Vanderkinderestraat, 113 a

067/77 31 01
067/77 11 99

085/25.18.91 - 085/25.11.93

rue de Bruxelles 74 - 1470 Genappe
info@espacevin.com
www.espacevin.com

056/72.27.14 - 056/72.27.15
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Huy - Avenue de Batta, 5
Kuurne - Brugsesteenweg, 289

AGENDA DER PROEVERIJEN
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Vida – Vins d’Argentine

maxi vins

04/360.73.91
04/360.73.93

00352/26.31.15.52
00352/23.64.93.60
Strassen - Route d’Arlon 148
Grand Duché de Luxembourg

Mis en bouteille
09/356.68.76 - 09/356.69.87
Dorpsstraat 42 - 9080 Lochristi
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

Pasqualinno
een andere kijk op wijn

(per chronologische volgorde)

Rue China 39
4141 Louveigné

ALHAMBRA

info@darby.be
www.darby.be

19 t/m 22/10 : Megavino,
stand Spanje en Portugal
1-2-3/12 : Kokerello, stand
Spanje
7 t/m 10/12 : Open fles dagen
(vrij 16-20 u, zat, zo 10-18 u,
ma 14-19 u)

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

Vinespa sa

DELPHICO

Finest Wines & Food from Spain

19 t/m 22/10 :
aanwezig op Megavino
3-4/11 :
Leuvens Wijnfestival
18 t/m 22/11 :
Horeca Expo 2007 Gent

089/62.17.62 - 089/62.17.63
Weg naar Zwartberg, 63/1
3660 Opglabbeek
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

Poulet Bernard sa
02/414 41 39 - 02/414 35 14
Begijnenstraat 118 - 1080 Brussel

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

Toby Vins sa

02/523.79.58
02/524.16.47

DESPERT & Co /
WINECORNER

Verheydenstraat 86 - 1070 Brussel
info@vinespa.be - www.vinespa.be

19 t/m 22/10 : opendeurdagen bij Despert,
Schulstraat 18-20, Antwerpen.

Vinotrade b.v.b.a.

LA VIGNERAIE

03/658.18.35
03/658.61.51

20/10 : degustatie van de
wijnen van Bernard Magrez
(10-19 u)

Vordensteinstraat 102A
2900 Schoten
info@vinotrade.be www.vinotrade.be

20-21/10 : opendeurdagen
(zat 11-19u, zo 11-17u)

T. 081/21.68.00
F. 081/21.68.01

ESPACEVIN PIRARD

Chssée de Louvain 236 - 5004 Bouge

20-21/10 : grote Herfstdegustatie met aanwezigheid
van een twintigtal wijnboeren.

04/264.10.72 - 04/264.67.49

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

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

DE CLERCK WIJNEN
22-23-24/10 : jaarlijkse
degustatie met aanwezigheid
van 10 wijnboeren

Wijnwinkel (De)

LES VENTS D’ANGES

015/76.07.03 – 015/76.07.04

27-28/10 : grote degustatie
van Bougognewijnen jaargang
2005 (zat 13u30-18u,
zo 11u-18u). La Ferme Rose,
De Frélaan 44, 1180 Brussel.

IJzerenleen 67
(ingang via Lange Schipstraat)
2800 Mechelen
marc.smets@dewijnwinkel.be
www.dewijnwinkel.be

Wine Corner
02/520.60.68 - 02/520.92.85

03/234.00.17
03/237.51.13

Verwelkomingsstraat 19 - 1070 Brussel
info@veluvins.be - www.veluvins.bei

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

Vents d’Anges (Les)

Themadegustaties
10/11 : wijnen uit Oceanië en
Zuid-Amerika
17/11 : Italiaanse wijnen
24/11 : Kaapse wijnen
1/12 : wijnen uit Spanje,
Portugal en Frankrijk

LA BUENA VIDA
On tour
11/11 : Château de Namur,
Namen, av. de l’Hermitage
(14-19u)
2/12 : Kasteel van Ordingen
(St Truiden) (14-19u)
16/12 : Restaurant Bacchus,
Aalter, Aalterweg 10 (14-19u)

DE VIDTS
16-17-18/11 : 135 jarig
bestaan van de zaak.
Degustatie van wijnen, whiskies,
cognac enz.

0473/73.15.03
Advertentie
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CAVE DU COLLIER
17-18/11 : Opendeurdagen

WIJNHUIS JEURIS
17-18-19/11 : Degustatiedagen
Hotel De Pits, Zolder

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

Iedere zaterdag

3/11 : degustatie Bodegas
Darien/Spanje van 11u tot 15u
18 t/m 22/11 : Horeca Expo
2007 - Gent (stand 8127 hal 8)

• 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

9-10-11/11 : jaarlijkse proeverij
Elke maand, doorlopende degustatie van 24 wijnen
Oktober : Zuidwest-Madiran /
Irouleguy-Cahors/Côtes de Nuits
November 1: Médoc-Graves
& Zuidwest (Marcillac-GaillacFronton-Bergerac)

Collegestraat, 39 - 1050 Brussel
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

17-18/11 + 24-25/11
+ 8-9/12 + 15-16/12 :
proeverij van wijnen uit
biologische en biodynamische
wijnbouw, 14-19u.

MIS EN BOUTEILLE

TOBY VINS

Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09

www.lesventsdanges.be

WIJNINVOER CHATEAUX

BIOTIEK
DE CONINCK WINE
& SPIRIT

Wijnfolie

Rue P. Michaux 76 - 4683 Vivegnis
caviste@toby-vins.be
www.toby-vins.be

November 2: Rhône noord &
Provence / vins doux naturels

Lijst van de Producenten
Belgische, Nederlandse en Zwitserse invoerders, telefoon en internet sites/@mail van de producenten
Champagne
• Arnould Michel et Fils
03 26 49 40 06
www.champagne-michel-arnould.com
• Barnaut
03 26 57 01 54
www.champagne-barnaut.com
• Boulard Raymond - De Brabandere
03.26.61.54.92
www.raymond-boulard.com
• Boulard Bauquaire 03 26 61 30 79
www.champagne-boulard-bauquaire.fr
• Chartogne Taillet
03.26.03.10.17
• Coulon Roger
03 26 03 61 65
www.champagne-coulon.com
• Dethune Paul
03 26 57 01 88
www.champagne-dethune.com
• Duménil
03 26 03 44 48
www.champagne-dumenil.com
• Jobart Abel
03 26 61 89 89
www.champagne-abeljobart.com
• Ledru
03.26.57.09.26
www.champagne-mnledru.com
• Mailly Grand Cru
03 26 49 41 10
www.champagne-mailly.com
• Mouzon Jean-Claude
03 26 49 48 11
• Péhu Simonet
03 26 49 43 20
champagne.pehu-simonet@wanadoo.fr
• Perseval-Farge
03 26 97 64 70
champagne.perseval-farge@wanadoo.fr
• Redon Pascal
03 26 57 06 02
www.vitiplus.com/
champagne-pascal-redon
• Roguet Lucien
03 26 49 41 36
champagne.roguet@hexanet.fr
• Rousseaux Olivier
03 26 49 40 50
• Seconde François
03 26 49 16 67
• Vesselle Maurice
03 26 57 00 81
www.champagnevesselle.com

Rhône
• Amido

04 66 50 04 41
domaineamido@free.fr
• Aqueria - Bordeaux Entrepots/ Magnus/
Tgvins/De Clerck- Coop/Favre-Tempia
(Ch) - J Bart (Nl)
04.66.50.04.56
www.aqueria.com
• Balazu des Vaussières 04.66.50.44.22
• Bois des Mèges - Charvins/RichezJobard - Généreux(Nl)
+33(0)490709295
meges@netcourrier.com
• Brusset
04.90.30.82.16
www.domainebrusset.fr
• Carabiniers
04 66 82 62 94
carabinier@wanadoo.fr
• Charvin
04 90 34 41 10
www.domaine-charvin.com
• Clos des Boutes
06.03.41.15.49
closdesboutes@yahoo.fr
• Coste
04 90 31 73 55
vignoles-coste@club-internet.fr
• Coulange - Ghoos
04.75.54.56.26
http://domaine.coulange.free.fr
• Delubac Bruno & Vincent
04.90.30.82.40
vincent.delubac@libertysurf.fr
• Domazan
06 11 13 56 55
schauderac@hotmail.com
• Ferme Saint Antonin 06 81 92 73 53
crescendo.vins@orange.fr
• Galus - VPS
04.66.22.88.37
galvs@free.fr
• Genestière - Saint Anthelme
04 66 50 07 03
www.domaine-genestiere.com
• Grands Bois
04 90 30 81 86
www.grands-bois.com
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• Jaume & Fils
00.33.(4).90.34.68.7
www.domaine-grand-veneur.com
• Joncier - Vinoblesse/Vojacek
04.66.50.27.70
domainedujoncier@free.fr
• Lafond Roc-Epine
04 66 50 24 59
roc-epine.com
• Lafond Roc-Epine - Bal Et Meeus/Van
Den Bossche/Charvins/ Maison Collot/
Coulier/Covivins/Crombé/Kava/ Lansac/
Le Compte/Neycken's/ Henri Petre/
Redoute Vins/La Cave Des Sablons/ De La
Vigne Au Verre/Wijnen Vanroose - Bloem/
Unique Holland (Nl) Caveau De Bacchus/
Selectavins/ Tritten (Ch) 04 66 50 24 59
roc-epine.com
• Lorentine
04 90 34 67 43
la-lorentine@wanadoo.fr
• Manissy - Francs Vins/La Cité des Vins/
Cave à Jules(Ch) -Vleck/Raadhuis/
Goessens/Wijnvriend (Nl)
04.66.82.86.94
vins-de-tavel@chateau-de-manissy.com
• Mas de Libian
06.61.41.45.32
h.thibon@wanadoo.fr
• Mas des Bressades 04 66 01 66 00
www.masdesbressades.com
• Mas Mellet - Roc del Castell
04.66.51.95.05
masmellet@wanadoo.fr
• Meffre
04.90.12.32.21
www.gabriel-meffre.fr
• Mordorée - Bénévins/Carpe Uvam/
Cave de Batisse/Lelièvre/Tout Est Vin/
Van Hende/Wijnmakelaarsunie Mathieu/Reichmuth (Ch) Okhuysen/
D.R. Trading/Dumont Chateaux et
Domaines/Bloem (Nl) 04 66 50 00 75
www.domaine-mordoree.com
• Oratoire
04.90.30.82.07
www.oratoiresaintmartin.com
• Pélaquié
04 66 50 06 04
www.domaine-pelaquie.com
• Poulvarel
04 66 01 67 46
www.vins-costieres-de-nimes.com
• Prieuré Saint Sixte 04 66 50 18 78
prieuresaintsixte@wanadoo.fr
• Richaud
04 90 30 85 25
marcel.richaud@wanadoo.fr
• Rocalière - Cave à Vins/Courtiers
Vinicoles - Mathieu (Ch) 04.66.50.12.60
rocaliere@wanadoo.fr
• Rochecolombe
04 75 54 50 47
rochecolombe@aol.com
• Sabon Roger
04.90.83.71.72
www.rogersabon.com02.com
• Saint Roch Brunel 04 66 82 82 59
brunel@chateau-saint-roch.com
• Saladin - Jacques Delire - Sordet (Ch)
Wijnvrienden Van Saladin (Nl)
04 75 04 63 20
domaine.saladin@wanadoo.fr
• Saint Ferreol
04 66 50 47 10
• Serre-Biau
04.66.50.04.20
serre-biau@wanadoo.fr
• Signac
04 66 89 58 47
chateausignac@wanadoo.fr
• Tardieu
04 90 28 95 99
www.domainedenistardieu.com
• Terre Forte
+33 4 90 26 66 38
www.terreforte.fr
• Vignerons d'Estézargues - Gryson/
Boite des Pinards/Millésime/B and B
Select/Oenoloisir/Fruits de la Passion/
Xavier Ide/Van den Hove/ Auberge de la
Ferme - Francs Vins/La Cité des Vins/Cave
à Jules(Ch) Vleck/ Raadhuis/ Goessens/
Wijnvriend (Nl)
04.66.57.03.64
lesvigneronsdestezargues.com

Jaillance
• www.jaillance.com

Saint-Emilion
• Balestard la Tonnelle

Santenay
• Belland
0.80.20.60.95
• Chapelle
03.80.20.60.09
contact@domainechapelle.com
• Chateau De Santenay
03.80.20.61.87
contact@chateau-de-santenay.com
• Clair Françoise et Denis
03.80.20.61.96
• Clair Michel & Fille
03.80.20.62.55
Domaine-MichelClair@wanadoo.fr
• Girardin
03 08 20 81 00
contact@vincentgiradin.com
• Lequin Colin
03.80.20.66.71
renelequin@aol.com
• Mestre
03.80.20.60.11
gilbert.mestre@wanadoo.fr
• Muzard Lucien & Fils 03.80.20.61.85
lucien-muzard-et-fils@wanadoo.fr
• Olivier Père & Fils
03.80.20.61.35
antoine.olivier2wanadoo.fr
• Prieur-Brunet
03.80.20.60.56
Uny-Prieur@prieur-santenay.com
• Vincent Anne-Marie et Jean-Marc
03.80.20.67.37

Hermitage
• Cave de Tain l'Hermitage - Cinoco
04.75.07.15.16
www.cavedetain.fr

Carignan
• Aupilhac - Vin Passion/Caves des
Oblats/Schmets/Profiel de Kok Rievers/Sligro(Nl) Reichmuth/Cité du
Vin/Mathieu(Ch)
04.67.96.67.24
www.aupilhac.com
• Conte Des Floris
06 16 33 35 73
domaine.floris@club-internet.fr
• Familongue
04 67 57 59 71
contact@domainedefamilongue.fr
• Liquiere
04 67 90 29 20
info@chateaulaliquiere.com
• Mas Conscience
04 67 57 77 42
mas.conscience@wanadoo.fr
• Plan de l'Om - Portovino/Le Vin
Passion/Les Dix Vins
04 67 10 91 25
plan-de-lom@wanadoo.fr
• Terres Georges
04 68 43 79 39
www.domaineterresgeorges.com/

Oostenrijk
• Lehrner

+43 (2610) 42525
office@weinbau-lehrner.at
• Kerschbaum
+43 (2610) 42392
www.kerschbaum.at
• Iby Rotweingut
+43 (2610) 42292
www.iby.at
• Kloster am Spitz
+43 (2683) 5519
www.klosteramspitz.at
• Heinrich Johann - Libra
+43 (2613) 89615
www.weingut-heinrich.at
• Wohlmuth - Pasqualino
+43 (3456) 2303
www.wohlmuth.at

05.57.74.59.34
• Barberousse
05.57.24.62.77
• Barde Haut
05.57.24.61.15
haut.bergey@wanadoo.fr
• Beausejour Becot
05.57.24.66.88
www.beausejour-becot.com
• Bellevue
05.57.24.63.78
• Berliquet
05.57.24.70.24
chateau.berliquet@wanadoo.fr
• Cadet Bon
05.57.24.66.41
www.cadet-bon.com
• Canon La Gaffeliere 05.57.24.67.95
www.neipperg.com
• Clos de l'Oratoire
05.57.24.67.95
www.neipperg.com
• Clos Junet
05.57.51.19.52
clos.junet@wanadoo.fr
• Clos La Grace Dieu
05.57.74.40.44
• Corbin
05.57.25.22.00
chateau.corbin@wanadoo.fr
• Dassault
05.57.55.10.01
www.chateaudassault.com
• Dominique
05.57.51.63.04
info@vignobles.fayat-group.com
• Faugeres
05.57.40.36.14
www.chateau-faugeres.com
• Fleur Cardinale
05.57.40.28.62
fleurcardinale@wanadoo.fr
• Fleur Garderose
http://vin-vignoble-vignerongrand-cru-libourne-saint- emilion.
belregard-figeac.com/
• Fonplegade
05.57.74.44.67
www.chateau-moulinet.com
• Franc Mayne
05.57.24.68.25
www.chateau-francmayne.com
• Fombrauge
05.57.24.66.95
www.fombrauge.com
• Gomerie
05.57.24.66.88
www.beausejour-becot.com
• Grace Dieu des Prieurs
05.57.24.69.59
gracedieuprieurs@wanadoo.fr
• Grand Corbin Despagne
05.57.51.29.18
www.grand-corbin-despagne.com
• Grand Pontet
05.57.74.45.31
chateau.grand.pontet@wanadoo.fr
• Grave Figeac
05.57.74.17.18
• La Clotte
05.57.24.66.85
chateau-la-clotte@wanadoo.fr
• Larcis Ducasse
05.57.24.64.00
• Pavie Macquin
05.57.24.63.78
pavie.macquin@wanadoo.fr
• Peby Faugeres
05.57.40.36.14
http://www.chateau-faugeres.com
• Petit Fombrauge
05.57.24.66.24
petitfombrauge@terre-net.fr
• Petit Faurie de Soutard
05.57.74.59.34
• Petit-Gravet
05.57.24.72.34
• Pipeau
05.57.24.71.25
chateau.pipeau@wanadoo.fr
• Rol Valentin
05.57.74.45.13
www.rolvalentin.com
• Rose Monturon
stephmymi@wanadoo.fr
• Tour Figeac
05.57.25.36.92
www.latourfigeac.com

Sassicaia
• Licata
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+39 0471 831000
www.sassicaia.it/

 Zie blz. Belgische
wijnprofessionals

300 CONSUMENTEN
BEOORDELEN
de Languedoc
Niet minder dan 300 Amerikaanse, Britse en Franse consumenten werden geselecteerd om
de wijnen van de nieuwe AOC
Languedoc te beoordelen. De
resultaten van deze proefsessie,
die toevertrouwd werden aan het
kabinet Tragon, worden binnen
enkele dagen bekend gemaakt.
Dit is slechts een klein deeltje
van een uitgebreid plan dat niet
alleen betrekking heeft op deze
AOC, maar op het hele productiegebied dat onder de naam
“Inter Sud de France” (of “South
of France” voor de rest van de
wereld) door het leven gaat.
Reeds verschillende maanden
werken het CIVL, Ernst & Young,
Merrill Research, Sopexa USA en
Wine Intelligence aan een strategisch plan 2007/2017.
Onderstaand de conclusies:
• Om de “ingeslapen reus”, die
de Languedoc-Roussillon is (met
niet minder dan 15 miljoen
hl), wakker te schudden richt
Inter Sud de France zich op de
export. Twaalf landen worden
geïnformeerd door een gemeenschappelijke communicatie.
• Er wordt een interprofessionele
organisatie opgericht net als
een internationale raad van
experts.
• Een budget van meerdere miljoenen euro's per jaar, gefinancierd door de regionale raad,
moet dit plan ondersteunen.
Bernard Devic, voorzitter van
Inter Sud de France, klinkt strijdvaardig: “We zijn klaar om de
wereldmarkt aan te vallen”.
Om even terug te komen op die
Langeudoc “proeverij”: lezers die

minder geduld hebben kunnen
altijd onze proefnotities raadplegen die gepubliceerd werden in
ons juninummer. Ter info: dit
werk (talrijke proeverijen waarbij
bijna onze hele redactie betrokken was) stond volledig los van
één of andere vorm van sponsoring.
Hervé Lalau

Kortom in Montreal zegt men
“you can call us…”. Of eerder, “u
mag ons opbellen…”. Men gaat er
immers van uit dat de onverkochte stocks binnen enkele
jaren toch kunnen teruggestuurd
worden. Er mag dan wel weinig
leven zijn op de primeurmarkt
2006, de tweedehandsmarkt daarentegen, die is veelbelovend.
En u vrienden Belgische handelaars? Welke kant kiest u? Die
van Québec of Ontario?

laging van het alcoholgehalte?
Om de alcohol op een natuurlijke
manier te doen dalen kan men
uiteraard ook de oogst vervroegen (wat men reeds gedaan
heeft). Maar er zijn grenzen want
dan duikt het probleem op van
de rijpheid van de fenolen.
Oogsten op een tijdstip dat de
pitten nog te groen zijn betekent
een risico op bittere tannines…
Vrienden oenologen, uw mening
interesseert ons..!

NIEUWE GISTEN
om het alcoholgehalte
te beperken?

NIEUW-ZEELANDSE
wijnen staan
onder druk

Een conferentiedebat georganiseerd in mei ll. door de Canadese
groep Lallemand, marktleider
m.b.t. gisten, boog zich over het
probleem van de toename van
alcohol in de wijn (tussen 1 à 2%
vol. de laatste 20 jaar, in vergelijkbare regio's). Een verhoging
die de groep toeschrijft aan de
opwarming van het klimaat en
waarvoor het een oplossing
heeft: nieuwe gisten die de suikers omzetten in andere componenten dan alcohol. Blijft
natuurlijk de vraag of die andere
componenten niet de smaak en
de kwaliteit van de wijn zullen
aantasten. Een gegeven dat
momenteel onderzocht wordt
door de onderzoekers van het
INRA in Montpellier. Gelijklopend hiermee voert men
momenteel testen uit m.b.t. het
selecteren van bacteriën die de
strijd aangaan tegen ongewenste
bacteriën, veroorzaakt door een
daling van het gemiddelde zuurgehalte van de wijnen. De oplossingen die de Canadese groep
aanreikt lijken voor velen nog
wat te technisch maar wat dient
men dan te denken van een ver-

De Nieuw-Zeelandse wijnen krijgen de laatste tijd geen positieve
perscommentaren in Engeland.
Eerst werd de Nieuw-Zeelandse
journalist Keith Stewart op
secreet geplaatst omdat hij het
had over het risico op kanker bij
wijnen afgesloten met een
schroefdop.
Talrijke Britse kranten, waaronder de Daily Mail, namen deze
informatie over en raadden hun
lezers aan om geen NieuwZeelandse sauvignon blanc meer
te drinken die gebotteld is met
een schroefdop. Actueel overschrijdt de polemiek zelfs het
gezondheidsaspect: onze Engelse
collega's ontdekken vandaag dat
de capsule niet recycleerbaar is
(het is nooit te laat om te leren!),
dat de bossen met kurkeiken
moeten verdedigd worden en dat
de transportkosten buiten proportie staan in vergelijking met
sauvignon wijnen gemaakt in
meer nabije landen. De kurkproducenten en de Europese wijnbouwers wrijven zich al in de
handen. Het is lang geleden dat
de Engelse pers nog zo uitdrukkelijk hun kant koos.

“Don’t call us,
we’ll call you”
Dit schreven de verantwoordelijken van het wijnmonopolie van
Ontario (LCBO) naar hun leveranciers van grands crus uit
Bordeaux. Drie redenen brengen
duidelijkheid:
“Ten eerste, we hebben nog heel wat
stock van de jaargang 2005; Ten
tweede, 2006 is minder goed dan
2005;En ten derde, u biedt ons die
wijnen nauwelijks goedkoper aan”.
Heel aanvaardbare argumenten
maar waarom schaart het nabijgelegen Québec zich hier niet
achter? Waarom een verschillende
analyse? Eenvoudigweg omdat
de consument in Québec nog
heel ‘Bordeaux minded’ is terwijl
de inwoners van Ontario meer
open staan voor wijnen uit de
nieuwe wereld.
Toch zijn ook zij niet echt overtuigd goede zaken te kunnen
doen (waaronder verstaan wordt
dat hun klanten gehaast zijn om
de wijnen te kopen) en aldus
besloten de inkopers van SAQ
slechts een minimale hoeveelheid te bestellen, kwestie van de
goede relaties te onderhouden.
Want stel u voor dat 2007 een
groot jaar wordt, maar weinig
overvloedig, dan staat het niet
slecht om aan de handel van
Bordeaux te kunnen zeggen:
“herinner u nog vorig jaar…”.
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HET CIJFER
VAN DE MAAND
Het zuidelijk halfrond is goed
voor 10,9% van het totale
aantal wijngaarden in de
wereld maar neemt 12% van
alle gedronken wijnen in de
wereld voor zijn rekening.

Fresh from HOLLAND
Vrienden restaurateurs, ziehier
een nieuw product dat de frisheid van witte en rosé wijnen
verzekert. Het gaat om een koeler
in onschadelijk aluminium dat
tegen afschuren beschermd is.
De koeler is 22 cm hoog en je
kunt het etiket zien d.m.v. ingebouwd venstertje. Nog belangrijker dat het esthetische uitzicht
lijkt ons zijn functie: slechts het
onderste gedeelte dient met ijs
gevuld te worden en toch wordt
het geheel perfect gekoeld in
nauwelijks 2 minuten tijd. De
voorafgaandelijk gekoelde fles,
zoals bij andere ijsemmers,
wordt geplaatst op een grill die
het ijs bedekt. Voordeel? De fles
behoudt niet alleen zijn ideale
temperatuur gedurende twee uur
maar ze blijft ook droog dankzij
de interceptiegroeven. Gevolg?
Geen druppels meer en geen
handdoek meer nodig bij het
schenken. De naam van deze
Nederlandse uitvinding? “La
Fraîcheur”. We durfden erop
wedden!
Lafraîcheur international B.V,
info@lafraicheur.com

Reorganisatie
bij SOPEXA
Sinds mei ll. bestaat Sopexa uit
een moederbedrijf dat de zetelfuncties, de animaties van het
internationale netwerk en een
netwerk onderverdeeld in 8 marktzones verzekert:
Het zijn Amerika, het Verenigd
Koninkrijk/Ierland/Benelux,
Noord Europa/Scandinavië, Centraal en Oost Europa, Zuid Europa,
het nabije en midden Oosten,
Azië en Japan/Korea, waaraan
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toegevoegd wordt de directie
“Communautaire
Projecten”
met zetel in Brussel.
Voor de Franse markt werd een
nieuwe entiteit ontwikkeld:
Sopexa France.
Deze reorganisatie is het resultaat van een privatiseringsproces.
Gevolg: Sopexa zal functioneren
als een private promotieagentschap.

Einde van
AUSTRALISCHE CHABLIS
Begin juni werd een akkoord
bereikt tussen de Europese Unie
en Australië dat stelt dat beiden
respect zullen opbrengen voor
ieders kwaliteitsappellaties.
In de praktijk betekent dit het
einde van de Australische Chablis,
champagne en port.

REGEN VAN MEDAILLES
in Bordeaux
250 gouden medailles, 394 zilveren medailles en 338 bronze
medailles werden uitgereikt op
de 51e editie van het Concours
des Vins d'Aquitaine in Bordeaux
in mei ll. 3.562 stalen namen
deel aan de wedstrijd wat betekent dat 27% van de wijnen
bekroond werden. Gelukkige
Bordeaux producenten!

De VDP heeft
een nieuw lid
Het domein Matthias Müller in
Spa yam Rhein (Mittelrhein)
wordt lid van de associatie VDP een vereniging van grote Duitse
wijndomeinen. Het telt 10 ha
waarvan 90% met riesling aangeplant is en kijkt uit op de Rijn.
VDP telt vandaag 195 leden
waarvan 5 uit de Mittelrhein.

NICOLAS JOLY :
fout van de raadgevers
In een artikel dat verschenen is
in mei bij onze excellente collega’s van het Organic Wine
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Journal, trekt Nicolas Joly (van
La Coulée de Serrant, voor zij die
op een andere planeet zouden
wonen…) van leer tegen de consulenten die hij de voorbije dertig jaar schuldig acht aan het
gebruik van scheikundige derivaten in de oenologische procédés.
“Tijdens de jaren ‘50-’70 moedigden de landbouwconsulenten het
gebruik van onkruidverdelgers aan
zodat de wijnbouwers vergaten ook
hun grond te bewerken. De secundaire effecten van dit gebruik zijn
de vernietiging van de bacteriën in
de grond en dus een verzwakking
van de wijnstok wat enkel met
scheikundige versterkers kon gecompenseerd worden”. Zagen eveneens
het levenslicht: de aromatische gisten, de enzymen en andere behandelingen van kurken, waarvan de
negatieve effecten pas vandaag echt
duidelijk worden.
Voor Joly, grote aanhanger van de
biodynamie, is “de smaak van de
wijn, de harmonie en de elegantie
onlosmakelijk verbonden met een
kwaliteitsomgeving met een onaantastbaar karakter”.
Globaal gezien kunnen we het
enkel eens zijn met de vaststellingen van Joly. Immers, wie is
het er niet mee eens dat we op
een meer natuurlijke wijze moeten produceren? De statistieken
tonen aan dat de landbouw vandaag leidt aan ziektes die rechtstreeks het gevolg zijn van een
misbruik van scheikundige
behandelingen.
Maar de raadgevers van alles de
schuld geven lijkt ons iets te
gemakkelijk: ook de producenten delen in de schuld want zij
lieten zich leiden door conformisme of winstbejag.

HOEVEEL
voor een hectare?
Volgens SAFER (een ‘geheimzinnig’ Frans organisme op het vlak
van landbouwaanbestedingen)
schommelt de prijs van een
hectare AOC wijngaard rond de
86.000 euro.
Maar dit cijfer vertelt lang niet
alles: in de Duras bedraagt de
prijs nauwelijks 10.000 euro terwijl dit in Champagne meer dan
625.000 euro is.

Bordeaux situeert zich ver onder
het nationale gemiddelde met
56.000 euro.
Maar enkele domeinen stijgen
boven het miljoen euro per ha uit!
Tegen deze prijzen lijkt het ons
beter in de pers te investeren.
Het brengt niets op maar we
amuseren ons rot!

Nieuwe voorzitter
voor het BIVB
Het Bureau Interprofessionnel de
Bourgogne heeft een nieuwe
voorzitter: Pierre-Henry Gagey
(eveneens directeur van Louis
Jadot). Deze handelaar wordt
beschouwd als een hervormer.
Wij stellen hem alvast één hervorming voor: ietwat meer aandacht besteden aan de Belgische
markt, een trouwe markt die
maar weinig beloond wordt
want we zien maar weinig bezoeken van de professionele instanties uit deze regio.
Want, wanneer vond de laatste
grote proeverij van Bourgognewijnen in Brussel plaats?
Moet al het werk dan verricht
worden door de invoerders?

Groot succes voor
LAURENT PERRIER
De winst van Laurent-Perrier tijdens het boekjaar 2006-2007
(afgesloten in maart) steeg met
34% tot 30,2 miljoen euro.
De verkoop ging er met 13,7%
op vooruit en haalde een bedrag
van 236,65 miljoen euro (waarvan 64,9% buiten Frankrijk).
Volgens de voorzitter van de
groep, Yves Dumont, zijn deze
goede resultaten hoofdzakelijk te
danken aan de verkoop op de
Amerikaanse, Britse en Japanse
markt.
Dumont hoopt nog op een toename in 2007 door een stijgende
verkoop van de speciale champagnes (type Grand Siècle).
Die maken vandaag 36% van het
totale verkoopcijfer van Laurent
Perrier uit. Dumont hoopt die
naar 50% te krijgen binnen 10 jaar.
Een manier om tegemoet te
komen aan de enige beperking
die de ontwikkeling van cham-
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pagne in de weg staat (behoudens een economische wereldcrisis): de productiecapaciteit
(ongeveer 15 miljoen flessen
voor Laurent Perrier).
Tenzij Champagne van plan is
zijn productiegebied te vergroten…

CAHORS zet in
op “BLACK”
Cahorswijnen vallen op door
hun zwarte kleur. In de 13de eeuw
noemden de Engelsen het “Black
Wine”, in tegenstelling tot de
“Clairets”.
De Union Interprofessionelle des
Vins de Cahors besloot zijn communicatie in deze lijn verder
te zetten. Maar achter dit
nieuw imago schuilt een economische zet.
Jérémy Arnaud, marketingdirecteur van de UIVC preciseert:
“Voor zijn verdere groei moet
Cahors inzetten op de gemiddelde
kwaliteitswijnen, gelijkgesteld aan
commerciële merken, nog boven de
AOC Cahors; wijnen met belangrijke volumes die een homogene kwaliteit brengen en die ondersteund
worden door specifieke promotiebudgetten. Dit moeten ze doen door
te mikken op grote en essentiële
markten zoals groothandelaars, restaurants en wijnwinkels in
Frankrijk, importeurs en verdelers
in het buitenland. Maar in deze
niche zijn nu net andere AOC's van
rode wijn in het zuidwesten concurrenten, net zoals Bordeaux,
Bordeaux Supérieur, Côtes du
Rhône en Côtes du Rhône
Villages...
In tegenstelling met de concurrentie
moeten de merken in Cahors inzetten op een specifieke marketing
(meerbepaald de druivensoort malbec en het karakter van deze zwarte
wijnen), maar eveneens de AOC een
nieuw imago geven met aandacht
voor geconcentreerde en smaakvolle
wijnen, om het met de woorden van
Maison Richard te zeggen.”
Hierbij gaf het UIVC reeds enkele
merken: Pigmentum (Vigouroux),
Rigal (Jeanjean), La Croix du
Mayne
(François
Pélissié),
Compagnie
France
Malbec
(Thierry Baltenweck), Côtes
d'Olt (Sud-Ouest Millésimes, SAS
Cahors Malbec...

en zich niets laat wijsmaken.
We hebben het er later over...

PATERNINA
in het rood

De nieuwe DAC telt 2700 ha.
Hun grüner veltliners zijn gereputeerd.

Hervé Lalau

Paternia zit in de rode cijfers. En
nog niet een klein beetje: 43,7 miljoen euro. De eigenaar, Marcos
Eguizábal, zorgde voor een kapitaalsinjectie van 11,6 miljoen
euro. Hij zoekt een overnemer.
Zonder succes tot op vandaag.

Wijnfestival
in CARREFOUR
6 september jongstleden ontving
André Gigantelli (wijnaankoper
bij Carrefour Belgium) de pers
om het Wijnfestival 2007 voor te
stellen: 300 wijnen bij Carrefour,
200 bij GB, die dag vertegenwoordigd door een twintigtal
producten en een mooie reeks
grote bordeauxwijnen 2004.
Er voor u uitgepikt: La Tour
Figeac 2004, Phélan Ségur 2004,
Clos du Marquis 2004, Sociando
Mallet 2004, Tentation du Château le Bourdillot 2004, maar
ook Séguret Montagne d’Or
2004, Grand Vincent 2005 Côtes
de Blaye en Riesling Bürklin Wolf
2005.
Op gebied van cijfers is het
Wijnfestival essentieel voor de
groep en maakt het 12% van de
jaarlijkse wijnverkoop uit bij
Carrefour en 10% bij GB.
Interessant om weten is dat
Carrefour enkele specifieke wijnen
voor het noorden en het zuiden
van het land presenteert en zo
tegemoet komt aan het lokaal
consumptiegedrag.

“De mensen die tellen”

Rode dikke planeet

Het Brits magazine Decanter
besprak “de mensen die tellen”
in de wijnwereld. Om een beeld
te krijgen van de mensen die
achter het wijnverbruik wereldwijd zitten, de eerste 10 van dit
palmares.
1. Robert Parker (USA),
Journalist en wijnproever
2. Mel Dick (USA),
Vicevoorzitter Southern
Wine & Spirits of America
3. Richard Sands (USA),
CEO Constellation Brands
4. Trevor O’Hoy (Aus),
Ceo Forster’s Group
5. Richard Evans (USA),
Voorzitter en CEO Alcan Inc.
6. Patrick Ricard (F),
Voorzitter Pernod Ricard
7. Joseph Gallo (USA),
Voorzitter en CEO E&J Gallo
8. Michel Rolland (F),
Oenoloog
9. Jancis Robinson (GB),
Schrijfster en wijnjournalisten
10.Annette Alvarez-Peters (USA),
Manager Costco Wh. Corp.
Wat opvalt in dit klassement is
dat men moet wachten tot de 8ste
plaats om een wijnmaker tegen
te komen (Michel Rolland).
Voegen we hier nog Piero
Antinori (21ste), Miguel Torres
(19de) en Nicolas Joly (24ste) aan
toe en we komen tot vier persoonlijkheden die belangrijk zijn
bij het wijnmaken zelf. De anderen zijn ofwel journalisten ofwel
bazen van grote productie- en
distributiegroepen.

Een commissie samengesteld uit
natuurkundigen, psychologen,
advocaten, experten en astronauten hebben een enquête
georganiseerd in een ruimtestation van de NASA en kwam terug
met een rapport.
Wat heeft dat met ons te maken?
Meer dan we dachten: het brengt
een belangrijk alcoholverbruik
aan het licht bij astronauten,
ook binnen de 12 uur vooraleer
ze op vlucht moeten vertrekken,
terwijl een regel alle alcohol verbiedt voor bemanningsleden.
Drinken of een ruimteschip
besturen, kiezen of delen.
Ofwel kiest men zijn plaats of
kiest men voor het invoeren van
ruimtepolitie. Of zou de NASA de
dikke rode planeet omheinen
met stoplichten? Maar de ruimte
is zó ruim...

Trouwe COLRUYT
We blijven in de grootdistributie
en merken bepaalde Belgische
verdelers op met een langetermijnpolitiek: Colruyt die zijn 50
jaar commercieel partnership
viert met Château Coufran.
Jef Colruyt zakte persoonlijk af
naar de Médoc om het evenement bij te wonen in het gezelschap van een deel van zijn staf
en Eric Van Rysselberghe, zijn
inkoper van bordeaux – een getalenteerd
wijnspeurder
die
Bordeaux als zijn broekzak kent

Zeg niet langer
DONAULAND…
maar WAGRAM
De wijngaard van Donauland,
een vijftigtal kilometer ten
noordwesten van Wenen is van
naam veranderd en nam die aan
van de belangrijkste stad in de
buurt: Wagram (wereldwijd
gekend door Napoleon’s overwinning).
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Aan het hoofd van
INTER RHÔNE
De Rhône is woelig. Inter Rhône
ook. Enkele weken nadat marketingdirecteur Philippe Verdier de
Interprofession verliet is het de
beurt aan zijn algemeen afgevaardigde Pascal Brat. De redenen staan zowat lijnrecht tegenover elkaar. Verdier, die de communicatie van de rhônewijnen
wou uitwerken kwam met zijn
ex-baas in botsing op gebied van
het kostenplaatje. Deze laatste
heeft nauwelijks 18 maand aan
het hoofd gestaan van Inter
Rhône waar hij nogal wat tegenwind kreeg, zowel door zijn
eigen team als door de administratieve raad.
Tot slot was het voorzitter
Michel Bernard die de knoop
doorhakte en Barat de laan uitstuurde. Na enkele weken bedenkingstijd werden de vacante posten intern ingevuld. Jean-Michel
Guiraud, die zich bezighield met
de “Découvertes en Vallée du
Rhône” en de “Rhône Exaltation”, neemt de verantwoorde-

ABONNEMENT
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lijkheid op zich van alle communicatie van de Interprofession.
Hervé Pichon, die verantwoordelijk was van de marketing in
Frankrijk, neemt daarnaast ook
de exportmarketing en het wijntoerisme op zich.

Uw geliefkoosde tijdschrift kan u elke
twee maanden bij u in de bus vinden
+ Gratis, een In Vino Veritas
Sommelier Pullparrot’s®
1 JAAR
(6 nr )

2 JAAR
(12 nr )

België, G.H. Lux.
Frankrijk, Nederland

❑ 36 €

❑

Zwitserland*

❑ 65 CHF

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF

Anderen E.U.-landen ❑ 55 €
Niet E.U.-landen

❑ 65 €

EENDRACHT MAAKT
MACHT (in Bourg en
in Guyenne toch)

IVV Band

70 € ❑ 15,50 €

❑

105 €

❑

125 €

Drie coöperatieven van Côtes de
Bourg (Bourg-Tauriac, Lansac,
Pugnac) zijn gefusioneerd om zo
voor een groter gewicht te zorgen op de AOC-markt onder de
naam Alliance Bourg. Deze nieuwe entiteit “weegt” 65.000 hl.
Gelijklopend gaan drie coöperatieven in de Entre-Deux-Mers
hetzelfde doen (Génissac, Saint
Pey de Castets en Sauveterre de
Guyenne) om zich te hergroeperen onder de naam Union de
Guyenne (goed voor 400 aangeslotenen, 3200 ha en 200.000 hl
productie).

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

Betaling per kaart
Visa/Eurocard.,
per cheque op naam
van In Vino
Veritas.
*Zwitserland
Betaling alleen
door storting bij
Banque Coop
CCP 40-888-1 naar
693796.290090-2. .

Naam:

La CHABLISIENNE
verandert van look

...............................................................................................................

Voornaam:

....................................................................................................

Firma:

...............................................................................................................

Adres:

...............................................................................................................

Postnum.:

Op de laatste Vinexpo stelde La
Chablisienne zijn nieuwe look
voor: alle toebehoren, van etiketten tot brochures en affiches
krijgen een groen watermerk van
een mooie wijnbouwster “symbool van evenwicht, finesse, frisheid, energie, minerale spanning
en bewaarcapaciteit” (er kan
niets meer bij, de kelk is vol).

..................... Gemeente: .................................................

Land: .................................................................................................................
E-mail:
Tel:

.............................................................................................................

...................................................

Maar dit nieuw imago is slechts
de visuele vertaling van een werk
dat veel dieper ligt: La Chablisienne lanceert zich in de “duurzame ontwikkeling”.

IVV 127

Kaart Nr:

Abonnement start vanaf:
........... /........... /...........

Vervaldatum:

La Chablisienne deed het afgelopen jaar 7,4 miljoen verkochte
flessen van de hand (+ 6,5%),
waarvan 59% buiten Frankrijk.
Deze ontwikkeling hield zo een
maximum aan familiale bedrijven op zijn wijngaard (180 bedrijven zijn aan de kelder aangesloten) en verwelkomde een
jonge generatie wijnbouwers
(25 sedert 5 jaar).

Handtekening:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe
Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
Oktober/November 2007
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ARGENTINIË
blijft in vorm
Volgens het Argentijns bestuur
moet de totale exportverkoop
van Argentijnse wijn de symbolische lat van 500 miljoen dollar
overschrijden in 2007, oftewel
een stijging van 25% in vergelijking met 2006.
Consultant Javier Merino voorziet dat de verkoop 920 miljoen
dollar zal bereiken in 2010. Deze
grote vooruitgang werd vergemakkelijkt door de grote buitenlandse investeringen die in het
land gemaakt werden (meerbepaald Franse en Spaanse), alsook door de gunstige wisselkoers.

90% van de
AUSTRALISCHE
wijnbouwers zitten
onder de
rentabiliteitsdrempel
Volgens Michael de Palma
(Australian Wine and Brandy
Corporation) is 90% van de
Australische wijnsector niet
rendabel. Redenen zijn de vrije
val van de bulkwijnen, de vermindering van de verkoop op de
exportmarkt maar ook de recentelijke zwakke oogst. In ieder
geval is irrigatierechten verkopen rendabeler dan oogsten!

