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

TWEEMAANDELIJKS - 7 €
P708338

Dec. 2007/Jan. 2008 - nr 128

Projet2
3/12/07
13:39
Page 2

PROVENCE
RHÔNE

Wijntoerisme langs de Loire

Jasnières - Muscadet
Luxemburg
Taittinger - Gosset

IVV128 CoverB

3/12/07

12:24

Page 4

IVV 128NLb

3/12/07

11:24

Page 1

Inhoud

Editoriaal

In Vino Veritas
December 2007/Januari 2008 / nr 128
MUSCADET,
CÔTES

DE

WIJN UIT

6-8

IN ACTIE

GOSSET, TAITTINGER
DRINK

2-5

DE GROND DIE HET HEM DOET

BOURG

9-12

ONDER DE LOEP

CHAMPAGNE...

14
15

NIEUWIGHEDEN
EXTREME WIJNGAARDEN: GRECO

DI

TUFO

ONTDEKKINGEN
RODE

IN HET

RHÔNEDAL (3)

PROVENCEWIJNEN

VERGETEN WE DE

28-31
LUXEMBURGSE

WIJNGAARD NIET…

THE

TASTING

21-24
25-27

JASNIÈRES & CO
EN

16
17-20

IVV PRO
DE

Wijnbouw: Californische onderzoekers maken
brandhout van bepaalde ideeën

PARTNERS

32-33

OF IN

VINO VERITAS

Gelezen op Vitisphère, geschreven door onze uitstekende
confrater Michel Rémondat:
Tijdens de laatste conferentie van de American Society for Enology
and Viticulture zorgden Californische onderzoekers voor opschudding
toen ze een flinke knauw gaven aan bepaalde wijnpraktijken die
volgens Michael Anderson van de Universiteit van Davis “meer
gebaseerd zijn op folklore dan op wetenschappelijk onderzoek”.
Veel gebruikte wijnbouwpraktijken kregen op die manier een flinke dreun.
Zo is volgens Anderson het weghalen van druiven vóór de oogst,
om op die manier aan concentratie te winnen, een mythe.
De onderzoeker baseert zich op proeven en constateerde dat er bij
gelijk welke hoeveelheid fruit die weggehaald wordt, er op het
moment van de oogst in de resterende druiven geen enkel significant
verschil is op het gebied van suikerconcentratie.
Deze vaststelling slaat ook op het elimineren van vroegrijpe druiven.
“Indien er 40% van de druiven weggehaald wordt op het moment
van de ‘véraison’ (verkleuring van de druif) is het nog erger”, zegt
Anderson. Druiven van wijnstokken die al hun fruit behielden, halen
hetzelfde niveau van suikerconcentratie dan druiven van wijnstokken
waar vroegrijp fruit geëlimineerd werd. Indien er een verschil in
densiteit merkbaar is vóór de definitieve rijpheid, valt dit meteen weg
van zodra de druiven een potentieel alcoholvolume bereiken van 13%.
Anderson geeft tegelijkertijd toe dat er een verschil kan zijn op het
gebied van aroma, maar volgens hem heeft dat geen effect op de wijn
zelf. “En loont het daarvoor de moeite om vroegrijpe druiven te
elimineren?”, vraagt Anderson zich af.
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Tegelijk moet men weten dat deze resultaten opgetekend werden
na één jaar experiment en deze moeten herbevestigd worden na
andere proeven.
Een ander dogma dat aangevochten werd: een tekort aan water
verbetert de kwaliteit.
Het staat vast dat door een vroegtijdig tekort aan water de wijnkwaliteit
verbetert omdat er daardoor minder vegetatie is en de bessen kleiner
zijn. Maar tal van wijnbouwers zijn ervan overtuigd dat water
rantsoeneren tot en met de oogst, om zo door uitdroging van de
bessen de rendementen te verlagen, eveneens een kwalitatieve factor is.
Martin Mendez-Costabel van de Universiteit van Davis maakte zijn
thesis over dit onderwerp. Zijn conclusies: irrigatie op het einde van
het seizoen heeft invloed op de rendementen, maar heeft weinig
impact op het fruit of de samenstelling van de wijn. Integendeel het
zorgt voor meer groen, waardoor de fotosynthese verdergaat. De
druiven verrijken zich dus verder op het gebied van suiker en water.
Een late irrigatie gedurende de rijping van de druiven vermindert
ondermeer het pyrazinegehalte, dat verantwoordelijk is voor groene
smaken. Zijn aanbeveling: water limiteren om de vegetatie en de
grootte van de bessen binnen de perken te houden en vervolgens
irrigeren van zodra de bessen een suikergehalte hebben van 11% vol.
Deze strategie beperkt het verlies van rendement zonder aan
kwaliteit in te boeten
Bron: winesandvine.com

Hervé Lalau
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Muscadet, de grond die het hem doet
van Nantes, een complex lappendeken van rotsen uit het precambrium (gabbro en metamorf
gesteente zoals gneis, amfiboliet,
schist…). Stroomafwaarts van
de stad zien we metamorfe formaties uit het precambrium tot
hercynium, met als laagste punt
het meer van Grand-Lieu.
Afzettingen uit het eoceen tijdperk accentueren het reliëf door
enkele heuvels, terwijl een maritieme laag uit het plioceen tijdperk
grote onderliggende lagen bedekt.

Van uitbundige mineralen

zich voornamelijk uit over het
metamorf en eruptief gebied van
het Armoricaans Massief.
De brede stroken in deze stokoude
regio oriënteren zich grosso modo
van het noordwesten naar het
zuidoosten.
De grootste diversiteit van ondergronden zien we stroomopwaarts

De wijngaard vormt een grote
kraag onder de stad Nantes.
Gisitueerd aan de oostkant van de
Loire, dit aan weerskanten, maar
enkel aan de linkeroever en bezuiden de stroom. Enkele tientallen
meters hoog strekt het wijngebied

Een korte lange geschiedenis
Alles begint in het precambrium,
zo'n 2,5 miljard jaar geleden.
Lange tijd gebeurde er niets.
In het paleozoïcum (primair era)
ondergaat het rotsgesteente
meerdere transformaties. De
orogenese of gebergtevorming

Pays de la Loire
De wijngaarden van de Loirevallei werden geïntroduceerd
door de Romeinen en zijn vandaag één van de
belangrijkste rijkdommen van de regio. Zoet of droog,
mousserend, wit, rood of rosé: iedereen vindt zijn
gading binnen deze gereputeerde AOC’s ! Saumur Brut,
Savennières, Coteaux du Layon, Saumur-Champigny,
Anjou Villages, Muscadet, Jasnières, vins de Mareuil,…
Allemaal hebben ze iets
verleidelijk!

Brissac © Ph.Caharel/SEM Pays de la Loire
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Marc Vanhellemont gaat
dieper in op een van
de meest gekende wijnen
van de Loire : muscadet.
Deze appellatie rond
Nantes is onder te verdelen
in drie stijlen : muscadet
voor de grote dorst,
ongetwijfeld de meest
verspreidde, muscadet om
te verouderen, de meest
zeldzame, en muscadet van
het terroir, gekenmerkt
door de bodem waarop de
druif groeit. Het is deze
laatste die we onder de
loep nemen.

Vanaf Vertou, nabij Nantes, tot in
Champigny, nabij Saumur, kunt u
al deze kleuren, geuren en smaken ontdekken.
De grote wijnen van Anjou en de
Loire bieden u een onvergetelijk
spectrum aroma’s afkomstig van
rijke terroirs. Neem eventjes de
tijd om de rijke verscheidenheid
van deze regio te proeven.

stevige en fruitige wijn waarvan
de meest bekende van de vier
families ontegensprekelijk de
Sèvre et Maine “sur lie” is.
Ontstaan door een wijnbouwer
die een vat achterhield om de
eindejaarsfeesten in familie te vieren. Hij bewaarde de wijn op zijn
droesem en op heel natuurlijke
wijze werd de wijn aromatischer
en ontwikkelde er zich in de
mond een heel frisse koolzuur-

Het koninkrijk
van de muscadet
Begin uw toeristisch circuit in
Nantes. Het is één van de grootste
Franse productiezones van witte
wijn. Sinds de XVI e eeuw is de
muscadet hier de onbetwiste ster.
Het is een uniek druivenras dat
ook wel eens melon de bourgogne genoemd wordt. Een

© B. Rivière/SEM Pays de la Loire
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De balans
Naargelang de plaats wordt de
wijngaard gekenmerkt door zijn
mineraal karakter omdat de wortels hun voedsel moeten halen uit
een minerale ondergrond. De
voedselgevende rotsen van muscadet kunnen we onderverdelen
in vier origines.

toets. Vandaag is het een vinificatiemethode die bijzonder in trek
is. Naast het proeven kunt u
genieten van de charme van de
bochtige oevers van de Sèvre en
vergeet u nooit meer het
Italiaanse parfum dat eigen is aan
Clisson. Wedden dat Sanguèze
en de Loire u als geen ander
weten te verleiden…

Langs Ancenis
en zijn Gros Plant
We zetten ons circuit verder langs
de Coteaux d'Ancenis waar de
gamay noir à jus blanc heer en
meester is. Levendig en licht, vaak
met een toets van jodium, dat is
de gros plant die uitstekend

DE VIER AOC’S VAN MUSCADET
Stroomafwaarts van de Loire, rond Nantes, wordt Muscadet
onderverdeeld in 4 appellaties. Er is de algemene benaming en er
zijn de drie regionale appellaties: Muscadet Sèvre et Maine (AOC
1936), Muscadet Coteaux de la Loire (AOC 1936) en Muscadet
Grandlieu (AOC 1994).
De totale wijnoppervlakte bedraagt 12.700 hectare.
- 3.400 ha voor de algemene appellatie Muscadet
- 8.800 ha voor de appellatie Muscadet Sèvre et Maine
- 200 ha voor de appellatie Muscadet Coteaux de la Loire
- 300 ha voor de appellatie Muscadet Côtes de Grandlieu
Melon de Bourgogne, origineel uit de Bourgogne (waar het druivenras raar genoeg verdwenen is), is de enigste druif voor muscadet. Zijn aanplantingsdichtheid reikt tot 7.000 ha stokken/ha
voor de wettelijk toegestane rendementen van 55 tot 65 hl/ha
naargelang de appellatie.

• Vulkanische rotsen, ten gevolge
van uitbarstingen tijdens de
gebergtevorming, uit graniet en
gabbro.
• Metamorfe rotsen, gevormd
door hevige druk en hoge
temperaturen gedurende ingrijpende natuurveranderingens
gneiss, schistes, amfiboliet en
serpentiniets.
• Sedimentair rotsgesteente,
afgezet en samengedrukt voor en

tijdens het primair era, waaronder
schist uit het brioverium
(-670 à -540 MJ), het seluur
(-435 à -395 MJ) en Armoricaanse
zandsteen uit het ordivicium
(-500 à -435 MJ).
• Tertiare afzettingen van zand
en zand-grind, fossielen.
Door deze geologische schat
doen de nuances van muscadet
denken aan schist, graniet en

schaal- en schelpdieren weet te
begeleiden…

27 gemeenten recht hebben op de appellatie Coteaux du Layon.
Een aaneenschakeling van charmante plaatsjes: St-Aubin-deLuigné, de “parel van de Layon” met zijn schitterend landschap
en dito uitzicht. Heel nabij is er Martigné-Briard met zijn
schitterend kasteel en ruïnes. En ook Aubigné-sur-Layon is meer
dan een uitstapje waard…

3

Bij ieder van ons bieden deze uitbundige mineralen een verschillende weerklank. De essentie zit
hem in deze vraag : «is er of is er
geen minerale resonantie ?» Ter
illustratie koos ik voor wijnen
die lang bleven nagalmen…

GRANITE DE CLISSON 2001
SYLVAIN PAQUEREAU
MUSCADET SÈVRE ET MAINE
Granietondergrond van
Clisson : bijzonder resistent
graniet uit het hercynium,
300 miljoen jaar geleden,
maar verzwakt aan de
oppervlakte, een zogeheten porfiritische textuur of
grote kristallen in een fijnkorrelige grondmassa.
(Vervolg blz 4)

wijnen die goed fruitig zijn met
vooral cassis in een hoofdrol.
Zeldzamer is de Fiefs de Pissotte
en de Vix. Het zijn vrij stevige
wijnen met zachte florale aroma’s,
gemaakt van dezelfde rassen maar
aangevuld met sauvignon (Vix) en
melon (Pissotte).

Anjou en Saumur:
wijnen van goed allooi

Layon en Aubance:
nectar in overvloed

We zetten onze route verder
stroomopwaarts en we ontdekken

Hoog tijd om naar de Layon et de
Aubance te trekken! Het is de

© S. Laval/SEM Pays de la Loire

Wist u dat…

Uitbundige mineraalheid
volgens enkele domeinen

de wijnen van Anjou en
Saumur. Hier betreedt
u de meest uitgestrekte
wijnzone van de Loire
met niet minder dan
20.000 ha. Die rijkheid
aan terroirs zorgt voor
een grootse diversiteit
aan wijnen: wit, rood,
rosé, mousserend,
droog, halfdroog,…
In het totaal meer dan
28 gecontroleerde
herkomstbenamingen
waaronder enkele
uitzonderlijke wijnen: De Layon
met zijn hellingen, Savennières aan
de oevers van de Loire en rode
Anjou, in het zuiden van het
departement. Zonder de gereputeerde appellaties van Saumur
te vergeten die behoren tot de
oudste wijngaarden van Frankrijk.

Fruitige geuren en zomerwijnen in de Vendée
De Fiefs de Brem, gesitueerd ten
noorden van Sables d'Olonnes,
bezit alle zachtheid van de
Atlantische kust. Licht en goed
fruitig, met aroma's van appel
voor wit. De rode wijnen kunnen
best mondvullend zijn. Niet vergeten dat de Fiefs de Mareuil het
productiegebied van de Vendée
domineren. Pinot noir, gamay,
cabernet franc en négrette (eerder
een zeldzaam en lokaal ras) zijn
de belangrijkste variëteiten. Ze
zorgen voor makkelijk drinkbare

gneis... zonder dat dit specifiek
op het etiket staat, enkele uitzonderingen niet meegerekend.

WIJNTOERISME - WIJNTOERISME

verspreidt zich over 250 miljoen
jaar. De laatste cyclus, het hercynium, van het devoon tot perm
tijdperk, van -400 MJ tot -245 MJ,
vormt vandaag het actueel landschap. Tijdens het mesozoïcum
werden geërodeerde massieven
tot het eind van de krijtperiode
overspoeld door een zee.
Het cenozoïcum bracht het
Armoricaans Massief tot stand
tijdens de vorming van de Alpen
en bracht eocene en pliocene
afzettingen met zich mee. Het
quartair (laatste onderverdeling
van het cenozoïcum) en zijn ijstijden situeren zich aan het eind van
deze ruwe geologische schets.
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Licht geelgroen; florale neus die
doet denken aan rozenwater
gebalsemd met viooltjes en
heemst; qua smaak vermengen de
bloemige accenten zich met fruit,
appelcompote, gekookte peer,
amandel en mispel, waarna minerale tonen naar boven komen
die als kiezelsteentjes in het vet
omhulsel van de vloeistof bewaard
blijven en waarbij de zachte
frisheid doet denken aan raberberconfituur; over de hele lijn
ietwat overrijpe appel,
gedroogd fruit en frisheid.
Twee jaar rijping voor
botteling.

VIEILLES VIGNES 2005
SÈVRE ET MAINE
SUR LIE – DOMAINE
POIRON DABIN

WIJNTOERISME - WIJNTOERISME

Granietterroir van
Château Thébaud:
klei-kiezelachtige rots
met zeer schrale
granietondergrond.
Bijna fluogeel; anijsgeur van een zwarte

muis (snoepje met anijssmaak)
versierd met rozenblaadjes,
meidoorn en heemst; de licht
prikkelende aanzet schudt de
puntig minerale strohalmen
wakker, waarbij een vette cement
er de langwerpige graantjes aan
vastzet met daartussenin wat
bitter, een tikje jodium en een
mespuntje zout dat de levendigheid accentueert en de finale
verlengt.
Vergist aan 18°C;
14 maanden ‘sur lie’
gerijpt.

doffe echo die zich vertaalt door
een haast tastbaar dik weefsel die
de wijn structuur geeft.
Daarbovenop komt frisse citrus
en kruiden: elegante motieven
met bittere contouren die deze
minerale stof een fraai uitzicht
geven.
Vergist aan lage temperatuur,
‘sur lie’ gerijpt.

L’AUDIGÈNE
VIEILLES VIGNES 2005
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
JEAN AUBRON

Gneis op schist van
Goulaine : rots samengesteld uit donkere
lagen ijzer- en
magnesiumhoudende
mineralen (mica,
amfibolen) en lichte
lagen kwarts en
veldspaat. De Pão
de Açúcar in Rio de
Janeiro heeft dezelfde samenstelling.
De schist zorgt voor
een bladerdeeg-

TERROIR DES COSSARDIÈRES 2001
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
JEAN CLAUDE
COUILLAUD

Gabbro: donkerkleurig
stollingsgesteente
dat minstens 55%
silica bevat.
Geel met groene
tint; neus van
gekonfijte citroen;
vrij vette aanzet en
mineraal met een

Het is waar… Het château de Brézé

Micaschist: kristalhelder rotsgesteente waar lagen mica
afwisselen met kwarts; veldspaat
is afwezig. Makkelijk te herkennen
door zijn dunne lagen en helder

In Saumur is wijn cultuur…

Aan u de keuze: een Coteaux du
Layon of een indrukwekkende
Bonnezeaux.
Zonder de sublieme Quarts de
Chaume te vergeten met zijn
schitterende kleur, vulling en uitzonderlijk bewaarpotentieel. En
dan is er nog de Chaume 1er Cru
des Coteaux du Layon, een grootse
likoreuze wijn op basis van overrijpe chenin: intense
neus, gevuld en levendig.
De Coteaux de l’Aubance
vinden we dan weer
langs de oevers van de
gelijknamige rivier.
Ze zijn zoet en soepel
met aroma’s van
bloemen, gedroogde
abrikoos en vanille.

Montsoreau
© G. Arnaud/SEM Pays de la Loire

Savennières
om u te verleiden
Vanuit Angers, op de rechteroever
van de Loire, vinden we
Savennières dat instaat voor twee
gereputeerde appellaties die vooral bij kenners geliefd zijn: de

© B. Rivière/SEM Pays de la Loire
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HAUTE CARIZIÈRE 2006
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
DOMAINE BID’GI

Coulée de Serrant en de Roche
aux Moines, het zijn levendige
witte wijnen met geprononceerde fruitaroma's.

Temidden de wijngaarden, bestaande uit tufsteengebouwen uit
de XVI e en XIX e eeuw, verschuilt zich een prachtig kasteel met
wijnkelders, persen en molen… Kilometers galerijen die tot de
diepste van Europa behoren (18 meter). Het domein maakt reeds
wijn sinds de XV e eeuw

regio waar “nectar gedistilleerd
wordt die de Anjou zo beroemd
maakt”, aldus Joachim du Bellay.
Je vindt er de meest verfijnde
flessen gemaakt van edelrotte
druiven. De wijnen zijn rijk aan
suiker en fruit en behoren tot de
mooiste in hun genre. Ze etaleren
aroma’'s van honing, acacia,
kweepeer en gekonfijte vruchten…

achtige structuur, gevormd door
opeengepakte kleimineralen.
Lichtgeel met groene toets;
jodium in de neus, geïriseerd met
ijzerkruid en linde; vette aanzet,
overspoeld door een immense
minerale golf, met hyperfijne
korrels, heel scherp, die zich vlot
maar vlijmscherp losmaken.
Bovenop deze minerale scherpte
komen venkelbloesem en amandelbloesemblaadjes. Een licht teken
van evolutie door streepjes
gedroogd fruit en gekonfijte citrus,
vermengd met kristalheldere
nuances.
Geen gisttoevoeging, vergisting
aan 18°C. 30 maanden ‘sur lie’
gerijpt. Geoogst 18 september
2001, gebotteld 2 april 2004.

4

Wist u het? De wijnen gelagerd
op tufsteen bezitten dezelfde verleidelijke trekjes als die uit
Champagne. Bovendien bezitten
ze de natuurlijke eigenschap om
te parelen. Vanaf de 19e eeuw
besloten de wijnbouwers dit
natuurlijk procédé te beheersen
door het principe van “tweede
gisting op fles” toe te passen. Met
meer dan 15 miljoen wereldwijd
verhandelde flessen per jaar is
Saumur, dankzij de Crémant de la
Loire en de Saumur Brut, één van
de grootste productiezones van
Franse mousserende wijnen.
Bekende huizen die u zeker dient
te bezoeken zijn Bouvet-Ladubay
of Ackerman. Alvast verrassende
en instructieve bezoeken aan de
troglodytische galerijen.
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van de kristallisatie van
stollingsgesteente dat
hoofdzakelijk is samengesteld uit amfibolen
(silicaat van ijzer,
calcium of magnesium)
en veldspaat.
Geel met groene
tint; bij de neus die
licht anijs- en
peperachtig is
komen snel geuren
aanzetten van
gedroogde bloemen en tomatenblaadjes met een
jodiumtoets; minerale laagjes qua
smaak, geaccentueerd door de
levendigheid van het fruit dat
citrus linkt aan kruisbessen en
waarbij amandel de zuurheid
tempert en zorgt voor een soort
balsem rond deze kristalfijne
scherpte; over de hele lijn vinden
we fruit waar geraspte appel aan
toegevoegd wordt met hints van
tonkaboon (dat, dat maakt het !)
Rijping ‘sur lie’, niet gefilterd voor
botteling.

AMPHIBOLITE NATURE 2006
JO LANDRON – MUSCADET
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
Amfibolietondergrond : metamorf
rotsgesteente, arm aan silica met
een groenige kleur of het resultaat

Twee verblijfstips

de natuur te genieten. Tuin, overdekte spa en seminaries. Tijdens
uw verblijf kunt u gebruik maken
van het kuuroord waarbij u geholpen wordt door een erkende
schoonheidsspecialiste.
Contact: Hôtel la Marine de Loire
9 quai de la Loire
4930 Montsoreau
Tel : 0033 241 50 18 21
Fax 0033 241 50 19 26
Mail:resa@hotel-lamarinedeloire.com
www.hotel-lamarinedeloire.com

1. Montsoreau, in Anjou
Charmehotel en kuuroord
2 dagen/1 nacht 155 euro
Opgelet: prijs 2007
In het dorpje Montsoreau (draagt
het label “un des plus beaux villages de France”) aan de oever
van de Loire kunt u kennismaken
met dit charmehotel en zijn
karaktervolle kamers om optimaal in een ontspannen sfeer van

De Coteaux du Loir:
u moet ze gedronken hebben
vooraleer u het gelooft!

Serpentiniet: zacht rotsgesteente
met gele tot donkergroene kleur,
zijn geschubd aspect doet denken
aan slangenvel, met meer dan
75% serpentiniet.
Witgeel; florale neus met een tikje
peer en vuursteen; minerale smaak
die zich evenwel diversifieert door
zijn tactiel karakter; textuur met een
zacht reliëf en fijne korrel
die geklemd zit in een vette,
haast smeuïge matrijs. Qua
minerale neus, aroma’s
van anijs en de geur die
vrijkomt na het wrijven
op vuursteen. De kristalheldere nuances worden verrijkt door de
florale toets van de
melon. De licht sprankelende structuur
vergroot al deze percepties en accentueert
de frisheid. Vergist aan
lage temperatuur,
gerijpt ‘sur lie’.

2. De vallei van Clisson
Weekend Wijnen & Kastelen
3 dagen/2 nachten: 153 euro.
Te noteren: prijs 2007
In de vallei van Clisson, temidden de
wijngaarden en op een boogscheut
van Nantes, leeft u op uw eigen
ritme en volgens uw smaak. U kunt
er zowel de rijke geschiedenis als het
patrimonium ontdekken, de wijnen
en de gastronomie, de natuur en de
landschappen. U verblijft er op een

dan weer de Coteaux du Loir
ontdekken. Ze zijn fruitig en aromatisch en worden gelagerd in
uitgehouwen tufsteenkelders. Ze
bezitten vulling, rijkheid, complexiteit en lengte. Ook de rode
wijnen verdienen uw aandacht.
© D.Drouet/ SEM Pays de la Loire

De wijnen van de Loir blijven op
z'n minst zeer bescheiden. En
nochtans, ze kunnen op een heel
wat grotere beroemdheid prat
gaan! Ruillé-sur-Loir en Lhomme
zijn de productiezones voor
Jasnières, een schitterende witte
wijn. En in Chartre-sur-le-Loir,
Marçon en Chahaignes kunt u

LE VIGNEAU 2006 MUSCADET
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
DOMAINE DE GUÉRANDE

LES GRANGES 2006
MUSCADET – CÔTES
GRANDLIEU SUR LIE
SERGE BATARD

Leemachtige zandbodem op
micaschist: afzettingen van
eoceen zeezand vermengd
met leem op lagen van
micaschist.
Strogeel; neus van citruszeste, pompelmoes,
citroen en bittere sinaas;
elegant, luchtig, kristalhelder mineraal, haast
doorzichtig; zijn resonantie
weerkaatst door opeenvolgende golven die telkens
de smaakpapillen aanraken. Het
zacht bittertje maakt zich los van
de structuur, waardoor die lichter
wordt, nauwkerurig verbonden
met de bodem door een maaswerk van frisheid met limoensmaak. Temperatuurgestuurde
vergisting, rijping ‘sur lie’.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

wijnkasteel en de eigenaar leidt u
graag rond in de kelders en laat
u er zijn muscadet proeven.
Uiteraard keert u terug naar huis
met een kistje van het domein!
Contact: Office de Tourisme
de la Vallée de Clisson
Place Minage – BP 89124 44191
Clisson Cedex
Tél.: 02.40.54.02.95
Fax: 02.40.54.07.77
E-mail: ot@clisson.com
www.clisson.com

• Sem Pays de la Loire:
www.enpaysdelaloire.com
• In België : Maison de la France
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
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uitzicht door de overvloed aan mica.
Citroengeel; neus van
kamille met wortels
van zoethout; een structuur van het tastbaar
minerale, met een vrij
grove korrel van het
krokante type waarop florale aroma’s
zitten van viooltjes
en egelantier,
aangevuld met
witte bes en
limoen, waarbij
deze laatste de wijn
parfumeert met een
levendige frisheid.
Temperatuurgestuurde vergisting
aan 18°C.
Gerijpt ‘sur lie’ met 6 maanden
‘bâtonnage’, niet geklaard.
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Côtes de Bourg in actie
Afgelopen winter zeiden
de wijnbouwers van Côtes de
Bourg “neen” tegen de fusie
van de 5 Côtes (Côtes de
Francs, Côtes de Castillon,
Premières Côtes de Bordeaux,
Côtes de Blaye en Côtes de
Bourg) met als groepsnaam
“Côtes de Bordeaux”.
Niet echt verwonderlijk,
want sedert 2006 werken de
wijnbouwers van Bourg sterk
aan een nieuwe look op
het gebied van imago en
nieuwe commerciële doelgroepen. Ze hadden duidelijk
geen boodschap aan om hun
eigen identiteit in een soort
massaproduct te stoppen.

Bob de Bourg
De Beatles kent iedereen, maar
de Beagles? Nu ben ik ook geen
hondenkenner en heb ik zeker
een uur op internet moeten
doorbrengen met Bob om te
weten wie hij was. U volgt niet
meer? Bob is de nieuwe mascotte
van Côtes de Bourg en we zien
hem overal: op folders, op affiches,
op reclameborden, als logo...
Hij zit neer met een verleidelijke
blik à la Claudia Cardinale in de
ogen, zijn staart hoog in de lucht
en houdt in zijn poot... een glas
côtes de bourg, althans dat zou
moeten. Voor alle zekerheid:
Bob is een beagle.

December 2007 / Januari 2008

De link met Côtes de Bourg?
Bob de Beagle staat voor “trouw
aan de kwaliteit” en “vertegenwoordigt fier de waarden van
Côtes de Bourg: Trouw - Natuur Leven - Authenticiteit - Fijne neus Onafhankelijkheid - Affectiviteit Vrijheid - Gezelligheid - Humor Modern en dus Anders.” Woef!
Tussen zinnetjes die over hem
gaan vinden we “lief en bij de
pinken, niet agressief en ook niet
timide” maar ook “hij blaft niet
zonder reden”. Mijn lievelingszinnen: “hij beschikt over een blik
die je doet smelten en probeert te
profiteren van je tolerantie” of
“vaak is hij koppig”.
Of nog eentje: “hij heeft een luid
volume als hij blaft, waardoor men
denkt dat de hond veel groter is”!
Ook Gromit, de kompaan van
Wallace, is een beagle, net zoals
Snoopy. Terwijl de HMS Beagle
het schip was waarop Darwin zijn
‘Oorsprong der Soorten’ schreef.

Redenen genoeg om met deze
Bob vertrouwd te geraken, hij kan
zelfs uw horizonten verruimen!

Eindelijk een kaart
van de gronden
Ietwat serieuzer, Côtes de Bourg
heeft een beroep gedaan op
ENITA (Ecole Nationale des
Ingénieurs des Travaux Agricoles)
van Bordeaux om een bodemkundige terroirkaart te maken van
hun appellatie. Twee jaar werk,
300 grondboringen en bijna 60
geanalyseerde profielkuilen hebben
er in 2005 voor gezorgd dat er een
precieze kaart kwam met daarop
alle terroirnuances van deze regio
“Petite Suisse Girondine”
genoemd.
Dit nieuw werkinstrument laat
wijnbouwers, oenologen en
wijntechnici toe beter te kunnen
afgaan op de symbiose tussen

6

het trio grond/wijnstok/ druivensoort. Downloaden kan
via de site van het syndicaat
(www.cotes-de-bourg.com)

Onderweg in Bourg
Buiten het ontegensprekelijk
bijzonder charmant landschap
van de Côtes de Bourg die zijn
bijnaam “klein Zwitserland in de
Gironde” niet gestolen heeft en
het dorpje Bourg dat aan een rots
gelegen is, zijn er nog andere
dingen de moeite waard:
La route de la Corniche die van
Bourg tot Blaye gaat, of toch
bijna, nauw geklemd tussen de
rivier en de steile krijtrotsen waar
heuse poppenhuisjes in verscholen
zitten.
La Grotte de Pair-non-Pair, die
ouder is dan die van Lascaux en
waarvan de rotsschilderingen
meer dan 25.000 jaar oud zijn.
In de zomer, mocht u daar zin in
hebben, kan u in de huid kruipen
van een mens uit het paleolithicum, u vertrouwd maken met de
jacht en de pluk, afbeeldingen
identificeren van beenderen,
granen en planten, leren vuur
maken of vlees snijden met vuursteen! U kan er dineren als echte
oermens met op het menu: soep
van wortelen en kruiden, slakken,
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schelpen, vis en vlees... recepten
uit de oude steentijd. Smakelijk!
Het conservatoire des cépages,
van in 2006 open voor het
publiek en bekroond met het label
“1000 défis pour ma planète”.
Het verenigt alle huidige druivensoorten maar ook en vooral alle
soorten die ooit in de regio
verbouwd werden en nu verdwenen zijn.

En wat zegt het glas?
Een kleine degustatie van een
dertigtal wijnen van Côtes de
Bourg, jaargang 2005. Een groot
jaar zoals iedereen weet, maar
geen eenvoudig jaar om te
vinifiëren. Sommige wijnen zijn
heel gesloten en hebben meerdere
uren karaf nodig om hun geurevenwicht terug te vinden.
Evenwel is het een jaar met een
grote bewaarcapaciteit en verdragen deze wijnen deze overmatige
verluchting bijzonder goed.

CHÂTEAU BÉGOT FÛT

DE

CHÊNE

Eenvoudig maar mooi evenwichtig,
goed vers fruit, grofkorrelige
tannines op het einde.
80% merlot, 20% cabernet franc.
7,20 €

CHÂTEAU BRÛLESÉCAILLE **(*)
Verbluffende wijn maar weliswaar
slecht genoteerd bij aanvang,
blijkt hij een van mijn lievelingswijnen te zijn na een heel lange
verluchtingstijd. Mooi fruit, mooi
evenwicht, fluwelig over de hele
lijn en lang. Opmerkelijk potentieel
tot evolueren op fles.
60% merlot, 30% cabernet
sauvignon, 10% cabernet franc.
12 maanden op houten vaten
waarvan 1/4 nieuw. 8,50 €

CHÂTEAU HAUT GUIRAUD
CUVÉE PÊCHE DU ROI *(*)
Fruitig, paprikatoets, romig en gerookt. Goed evenwicht, maar mist
diepgang in de finale waar het
hout domineert. Enkele jaren rijping
op fles zouden hem goed doen.
80% Merlot, 20% Cabernet
Sauvignon - 14 maanden op nieuw
hout. 12,88 €

CHÂTEAU HAUT MACÔ,
CUVÉE JEAN BERNARD *(*)
Mondvullend, heel mooi vers
fruit, opvallend kruidnagel, mooi
vlezig, licht rasperige finale.
80% Merlot, 20% Cabernet
Sauvignon - rijping op nieuwe
eikenhouten vaten. 7,50 €

MARTINAT-EPICURIA **(*)
Vol, goed volume en smakelijk,
helemaal op fruit gestoeld met een
heel discrete houttoets, versmolten
met goede tannines. Zeer goed
potentieel tot evolueren op fles.
70% merlot, 25% cabernet
sauvignon, 5% cabernet franc.
12 maanden op houten vaten
waarvan 1/4 nieuw. 7,80 €

Dominerend hout maar charmant, romig, vanille en lichte
alcoholimpressie. Mondvullend,
vol, goed fruit. Tannines zijn ietwat dominerend in de finale.
Goede wijn wanneer het hout versmolten is. Goed potentieel tot
evolueren. 80% Merlot, 20%
Malbec. 18 maanden op nieuw
eikenhout. 18 €

Publiciteit

CHÂTEAU BUJAN**(*)
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MALBEC IS VAN BOURG EN ZAL VAN BOURG BLIJVEN

Malbec wordt zo te productief en is erg gevoelig aan rot.
We kunnen nog een derde reden toevoegen: de wijnbouw in
Bordeaux, die weinig geconcentreerd is op malbec, interesseerde
het niet om een goede kloon te selecteren.
De Bourgeais zijn echter de tijd niet vergeten dat hun malbec
koning was. Vandaag maakt malbec weliswaar slechts 10% van de
druivensoorten binnen de appellatie uit, maar dat maakt van Côtes
de Bourg wél de belangrijkste appellatie in de Gironde voor deze
druif, zowel op gebied van proportie, oppervlakte als volume.
De Bourgeais gaan zelfs een merkwijn creëren op basis van 85%
merlot en 15% malbec.
In samenwerking met het Institut Technique du Vin gaan de
wijnbouwers van Bourg serieus werk maken van goede klonen en
zoeken naar geschikte methodes om malbec op een gezonde
manier te verbouwen. De omvang van deze druif in de wijngaard
kan zeker nog groeien, beetje bij beetje, tot wanneer ze de positie
aanneemt om samen met merlot en de cabernets een hoofddruif
te zijn.

Malbec is een druivensoort die we eerder aan Argentinië en de
wijnregio Mendoza koppelen dan aan Frankrijk, of aan Bordeaux
in het bijzonder. Natuurlijk weten de liefhebbers van Cahors dat
malbec daar 70% vertegenwoordigt. Maar wie herinnert zich dat
malbec vóór de druifluisplaag 80% van de druiven uitmaakte in de
regio Blayais-Bourgeais?
Malbec die cot heet in de Loire, auxerrois in Cahors en pressac in
Saint-Emilion was als druivensoort quasi verdwenen in Bordeaux,
zodanig dat sommige appellaties in Bordeaux, met name de jonge
appellatiedecreten, ze eenvoudigweg vergaten te vermelden (zoals
het geval is in Côtes de Castillon).
Toch vinden we hier en daar nog enkele percentagerestjes. Op de
rechteroever is het een beetje de petit verdot van de linkeroever.
Twee redenen zorgden voor deze verdwijning. De eerste was de
druifluisplaag. De tweede, een gevolg van het eerste, is de kwalitatieve onverenigbaarheid bij het enten van de wijnstok.

CHÂTEAU ROUSSELLE
PRESTIGE *(*)

CHÂTEAU TOUR DE GUIET
FÛT DE CHÊNE **

Gekookt fruit en
intens hout. Goede
en stevige mondvulling, goede lengte
maar uitdrogende
finale. 85% Merlot,
10% Malbec,
5% Cabernet Franc.
18 maanden op
nieuw eikenhout.
15 €

Opvallend gelijk en
gedeeltelijk gesloten
vraagt hij meerdere
uren verluchting vooraleer hij zich toont.
Goede vlezigheid,
mooi fruit, goede
structuur en met
een knappe lengte
lijkt hij geknipt voor
veroudering.

75% Merlot, 25% Cabernet
Sauvignon - 12 maanden op houten
vaten waarvan 1/3 nieuw.
8,50 €

Fabian Barnes
SELECTIE IVV
Château Bujan 2005
Château Brûlesécaille 2005
Château Martinat-Epicuria
2005

Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

Domaine du Trapadis

Raymond Boulard

Domaine Bonetto Fabrol

Côtes du Rhône Villages

Champagne

Vallée du Rhône

Tél.: (33) 04 90 46 11 20
Fax: (33) 04 90 16 15 96
www.domainedutrapadis.com

Tél.: (33) 03 26 61 50 54
Fax: (33) 03 26 61 54 92
contact@champagne-boulard.fr

Tél.: 33 (0)4 75 04 42 01
Mob: 06 26 43 85 60
philippe.fabrol@tiscali.fr

December 2007 / Januari 2008
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Twee huizen onder de loep
wijn van Ambonnay en Bouzy aan
toegevoegd wordt. Betoverender
en krachtiger is de Grande Réserve
(zie onze Top Wines Megavino
2007). Helemaal bovenaan het
gamma staat de Celebris: Blanc de
Blancs Extra Brut, Vintage 1998
Extra Brut, Rosé 2003 Extra Brut voor u voorzien van een streepje
commentaar.

GOSSET
“CÉLÉBRISSIMEMENT
VÔTRE”
Het oudste wijnhuis in
Champagne dateert van
1584, met Pierre Gosset.
Hij produceerde destijds
rode wijnen op basis van
pinot noir en chardonnay,
wijnen die de Franse koningen wisten te appreciëren.
Als beloning liet François I
in Aÿ een huis bouwen voor
zijn dierbare onderdanen,
de vendangeoir die nog
steeds eigendom is van
Gosset.

Eeuwen gingen voorbij en ook
het wijnmaken veranderde, met
als resultaat meer heldere wijnen
maar vooral ook schuimwijnen,
iets wat Gosset van in het begin
vinifieerde in eikenhouten vaten
en zonder malolactische gisting.
Meer dan 4 eeuwen (14 generaties Gosset) lang bleef het huis in
familiale handen, tot het in 1993
overgenomen werd door
Cointreau. Het merk en de infrastructuur mag dan overgekocht
zijn, de wijngaard bleef van de
familie. Samen met de nieuwe
eigenaars werden er contracten
opgesteld waarbij trouw gebleven
werd aan de kwantiteit, maar
vooral ook aan de kwaliteit van
de druiven.

CHAMPAGNE CELEBRIS
BLANC DE BLANCS EXTRA

Sedert de overname werden alle
taken toevertrouwd aan Béatrice
Cointreau.
Haar eerste doelstelling – de kwaliteit behouden met respect voor
de traditie – is haar totaal gelukt.
De tweede was een hele uitdaging, waarbij men streefde naar
een productie van meer dan één
miljoen flessen. Deze stijging
betekende nieuwe investeringen
in de kelder.

Onze aandacht gaat uit naar de
Celebris, hun topchampagne, en
zijn origine.
Met de hulp van keldermeester
Jean-Pierre Mareigner werd er op
zoek gegaan naar nieuwe en trouwe
druivenleveranciers die voldeden
aan de hoge eisen van het huis.
Vandaag kan men rekenen op
72 producenten die 200 hectaren
wijngaard vertegenwoordigen,
allen gesitueerd in de grands of
premiers crus. Sterker is dat men
drie jaar geleden de hand kon
leggen op 2,5 ha chardonnay in
Avize en Cramant.
Sedert 30 maart 2007 gaf Béatrice
Cointreau de teugels door aan haar
broer Jean-Pierre. Indien de man
continuïteit wil, staat hij niettemin
open voor vooruitgang.
De toekomst lijkt verzekerd, maar
laat ons vandaag alvast het heden
proeven.

IN GOED GEZELSCHAP...
Ze blijven trouw, de agenten
van Gosset wereldwijd,
waaronder Angelo Gaia in
Italië (sinds 1980) en Bleuzé
in België (sinds
1984).
Ook zij die deze
belletjesnectar
schenken zijn
niet de minsten:
El Bulli in
Spanje, Dal
Pescatore in Italië,
La Tour d’Argent
en Lucas Carton in
Frankrijk,
Léa Linster in
Luxemburg...

Het gamma Gosset start met de
klassieke Brut Excellence en de
Grand Millésime Brut, waarvan
1999 de laatste cru is die werd vrijgegeven. Deze wijn is een selectie
van de beste crus. Hierbij komt nog
de Grand Rosé, een champagne op
basis van 56% chardonnay en
pinot noir, afkomstig van grand
cru-terroirs, waar een deel rode

9

BRUT

De chardonnay van deze blanc de
blancs komt van negen grands
crus en twee premiers crus van
Montagne de Reims (Trépail en
Verneuil). De term extra brut past
perfect bij deze lichte dosage van
3,5 gram suiker per liter. Deze
dosering werd gekozen na het
proeven van een niet-gedoseerde
fles om op die manier de evolutie
van de wijn na te gaan. Voor de
samenstelling, aangezien het geen
millésimé is, werd gekozen uit
wijnen van 1999, '98, '96 en '95,
steeds zonder malolactische
gisting. Omdat de wijnen langzaam en in perfecte omstandigheden kunnen evolueren bezit elk
jaartal zijn karakteristieke kenmerken die eens samengebracht
resulteren in een exclusief juweel
(slechts 4.000 flessen).
De geur is delicaat en uit zich
beetje bij beetje. Eerst ruiken we
fijne florale tonen zoals meidoorn,
(Vervolg blz 10)
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fresia en vlier, vooraleer we overgaan naar fruitimpressies. Deze
laatste, zacht exotisch qua geur,
charmeren de zekere puntigheid.
We herkennen ondermeer gele
perzik, mango, passievrucht en een
tikje rijpe ananas. Complexiteit
alom! Vervolgens wordt de geur
van roze pompelmoes en limoen

gelinkt aan gekookte peer. Geen
tijd om te blijven stilstaan, want
daar komt reeds lichtjes de geur
van brioche, mede en linde opzetten. In de mond is de aanzet fris,
bijzonder levendig en persistent,
zonder echter een teveel aan belletjes. Qua smaak vinden we zowel
het vette van de brioche terug als

het aangenaam bittertje van
gekonfijte citrus. De breedte toont
de weelderigheid van de wijn. In
de lange en smakelijke finale
krijgen we accenten van praliné.
Als aperitief of gewoon zo, een fles
die zelfs de moeilijksten onder ons
weet te betoveren. In combinatie
met sushi, schaaldieren of zilte
oesters komt de zachte frisheid
van de wijn naar voren. Ook bij
gevogelte of pluimwild heeft hij
genoeg karakter om als geschikte
tafelpartner te fungeren. Zijn
evenwicht en rechtlijnigheid
maakt hem eveneens inzetbaar
bij kaas – blauwe en harde kazen
dragen hierbij mijn voorkeur weg.
Een feest is het, deze wijn.
Zoals bij elk juweel hoort er een
mooi doosje bij. Het zijn er eigenlijk twee. Aan de ene kant is er de
antieke fles met z'n elegant vrouwelijke vorm, afgesloten met een
metalen kroontje waarvan het
aantal beperkt is, en uitgedost met
een sierlijk etiket in matte kleur,
een replica van wat dit huis in de
18de eeuw gebruikte. Het andere
is een écht doosje, een parelmoerachtig cilindervormig koffertje dat handig is bij het transport
voor zij die de champagne willen
proeven in een meer ongebruikelijke omgeving.

Publiciteit

CELEBRIS EXTRA BRUT
VINTAGE 1998
Deze fles is de vierde jaargang die
op de markt kwam (na 1988, ‘90
en '95) en werd samengesteld op

December 2007 / Januari 2008
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basis van 64% chardonnay uit de
Côte des Blancs (Avize, Cramant,
Mesnil s/Oger, Chouilly) en 36%
pinot noir uit de Vallée de la
Marne en de Grande Montagne
de Reims (Aÿ, Ambonnay, Bouzy,
Verzenay). Ook hier werd voor een
extra brut-dosage gekozen om de
wijn meer tot zijn recht te laten
komen. Om zich te onderscheiden
van de Blanc de Blancs is de antieke fles van goud voorzien. Eens in
het glas zien we een gouden kleur
met amberkleurige toetsen. De
fijne belletjes vormen een mooie
en persistente kroon. De neus is
erg complex. Eerst is er het fruit
met impressies van wijnperzik,
kweepeer, abrikoos maar ook
van goudreinet. Daar sluiten zich
geuren bij aan van oranjebloesem,
acacia, blonde tabak, linde,
gedroogd hooi en verse hazelnootjes. De aanzet is fris en
plezierig dankzij de puurheid van
de belletjesexplosie. Vooral de
breedte is verbazingwekkend.
Deze knappe champagne met een
perfect evenwicht tussen kracht
en finesse geeft tonen van brioche
vrij, amandelspijs, amandel, kweepeer, gekookte peer, karamel,
mokka, malt en een tikje pomelo
(niets meer, niets minder). De
finale is lang, met een mooi rijpe
materie.
Om zo te drinken: een feest voor
alle zintuigen! Qua gastronomie
vraagt de wijn om andere parels,
zwarte in dit geval. Kaviaar past er
uitstekend bij en plaatst het evenwicht in de kijker. Maar ook met
fijne charcuterie, ragout van fazant
of met Mechelse koekoek combineert deze wijn prima: een champagne die alle taboes doorbreekt.

CELEBRIS ROSÉ 2003
EXTRA BRUT
Bij de pinot noir van grand cruwijngaarden (waarvan 7% in
Ambonnay en Bouzy) komt
68% chardonnay. Omwille van de
tannines ligt de dosering een tikje
hoger dan bij de twee andere
champagnes van het Celebrisgamma: 5 gram per liter. De rosé
is een gewaagde stijloefening,
maar één waarbij de artiest het er
schitterend vanaf brengt. Elegantie
en raffinement zijn de sleutelwoor-
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den. Zijn fonkelende oeil-de-perdrixkleur wordt onderlijnd door een
mooie kopertint. De belletjes zijn
gul en krachtig. Bovenaan in het
glas krijgen we eerst een dikke
mousse die overgaat naar een
persistente en fijne parelkroon.
Aangename neus van rood fruit
waar frambozen zich kruisen met
bosaardbeien en maraskijnkersen.
Na de eerste geurexplosie komen
meer subtiele tonen aanzetten,
waaronder rozenblaadjes, seringen
en een tikje lychee. Enkele kruiden
onderlijnen het geheel: een
bijzonder goed georchestreerde
compositie.
De smaak, recht en gestructureerd,
opent met een mooie en aangename fruitigheid waarbij de belletjes alles extra in de verf zetten.
De weelderige breedte doet een
beroep op alle smaakpapillen.
Het goed aanwezig rood fruit
wordt omhuld met geraffineerde
tannines. De finale, persistent en
delicaat, verduidelijkt de intrinsieke
kwaliteit van de wijn in dit symfonisch werk – en het talent van de
orkestleider.
Heerlijk als aperitief, waarbij de
tannines de eetlust opwekken,
kan deze champagne het eveneens bijzonder goed vinden met
gerookte vis, gegrilde kabeljauw
met rozemarijn, parmezaan,
maroilles of herve, eendenborst,
zowel met fruit als met een
Provençaalse garnituur of met
gebraden wild. Uiteraard combineert rosé ook goed met desserten,
taarten of soepjes van rood fruit.
Wat ook uw keuze mag zijn, aan
plezier en kwaliteit geen gebrek.

TAITTINGER
Niettegenstaande de roots
van het huis teruggaan
tot 1734 was het eerst
in Rilly La Montagne
gevestigd. Het ging over
in de familiale handen
van Fourneaux, Alexandre
en Geoffroy, tot Henri
Geoffroy uiteindelijk
besliste om het huis over
te brengen naar Reims.
Vanaf dan herbergt het
Château des Comtes de
Champagne de productie.
De oudste delen van de
gebouwen van het huis
zijn gesitueerd op de
plaats waar in de IVe
eeuw de Gallo-Romeinse
galerijen werden gegraven.
Die werden in de
XIII e eeuw vergroot door
de monniken van de
Abdij Saint Nicaise.
De goed bewaarde
vestigingen, die grotendeels
gespaard werden van de
vernielingen tijdens de
Franse Revolutie, zijn vandaag nog zichtbaar.

De naam van het bedrijf
Taittinger duikt voor het eerst op
in 1932 met Pierre Taittinger die
het schitterende Château de la
Marquetterie (XVIIIe eeuw) en zijn
wijngaarden, gesitueerd in Pierry,
in zijn bezit krijgt. Tien jaar later
geeft François een nieuwe wending aan het bedrijf met de
creatie van de “Compagnie
Commerciale Vinicole de la
Champagne”.
Taittinger beschikt over 288,84
hectare wijngaarden gespreid
over 34 verschillende crus.
De pinots domineren met respectievelijk 136,32 ha pinot noir en
46,74 ha meunier.
De chardonnay vervolledigt het
geheel met 105,78 ha.
Net zoals vele andere huizen
wordt de productie vervolledigd
met aankoop van druiven. Een
keuze uit grotendeels de beste
crus uit de Côte des Blancs komt
de stijl van Taittinger ten goede.
De link met gastronomie en goed
leven komt goed overeen met
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het gedachtegoed van de eigenaars. Pierre Taittinger, overleden
in 1965, was immers lid van de
Académie des Gastronomes.
Zoon Claude zet deze traditie
verder met de creatie in 1996
van de internationale wedstrijd
voor koks (toques blanches).
De saga Taittinger zorgde er voor
dat het huis nooit weg te denken
was uit de champagne actualiteit.
Na een korte tijd tot de groep
Starwood behoord te hebben,
wordt Taittinger opnieuw een
Franse holding met eigen
inbreng.
Sinds maart 2007 ligt de toekomst van het huis in handen
van Pierre-Emanuel Taittinger.
De constante stijl van de champagnes is te danken aan enkele
personen die in de schaduw
werken, en dat onder het
voorzitterschap van Loïc Dupont,
die het kwalitatieve werk steeds
voortgezet heeft.
(Vervolg blz 12)
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Rubriek uit de Champagne

Leuk detail: het huis bezit 80% van
de aandelen van een bedrijf in
Carneros (Californië) dat de twee
edele champagnerassen vinifieert.

De wijnen
Het bijzonder complete gamma is
goed voor een jaarlijkse productie
van 4,5 miljoen flessen. Aan de top
van de piramide staan de sublieme cuvées Comte de Champagne
(1996 of 1998), gemaakt van
100% chardonnay voor wit, maar
ook in de vorm van een rosé millésimé 2000 (blend van 70% pinot
noir afkomstig van Grands Crus
en een deel rode wijn uit Bouzy,
en 30% chardonnay afkomstig
van de Grands Crus uit de Côte
des Blancs).
Ander typisch product is de
“Nocturne” (40% chardonnay,
60% pinot noir en meunier, dosering van 18 gram suiker per liter).
Een evenwichtige wijn met veel
zachtheid in de aanzet, een
gevulde mond en een zijdezachte
finale.
“Prélude” is een andere specialiteit van Taittinger. Deze 50-50
blend bezit zowel structuur als
finesse. Zoals zijn naam laat vermoeden is hij geschikt als aperitief
of bij het begin van de maaltijd
met ingrediënten uit de zee.
De millésimé 1999 bestaat uit
eenzelfde blend van de twee
edele rassen. Dit jaar een beetje
atypisch, zuiver, stevig en rijp.
Aroma’s van citrusvruchten,
bloemen en rood fruit.
Een serie “Collection” ontstond in
1983. Een cuvée die de link legt
tussen Kunst en Champagne.
Het sap is telkens afkomstig van
één enkele jaargang. Ook de flessen worden ieder jaar door een
artiest gedecoreerd. De eerste
zag het levenslicht in 1983,
gemaakt van de jaargang 1978,
en gesigneerd door Vasarely.
De volgende flessen dragen de
naam van Arman, André Masson,
Vieira da Silva, Roy Lichtenstein,
Hans Hartung, Imaï, Corneille
(Cornelis Van Beverloo), Matta
(Roberto Sébastien Echaurren),
Zao Wou-Ki, en als laatste,
Rauschenberg en gemaakt van
de jaargang 2000.
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Onze proeverij richtte
zich toe op onderstaande wijnen:

Het middenrif staat garant voor
enkele magische momenten.
De tannines van de rode wijn
geven de champagne een breed
reliëf zonder dat het aangename
karakter en het fruit verloren
gaan. Reeds bij het uitschenken
trekt de zalmroze kleur meteen
de aandacht. De fijne en rijkelijke
aanwezige belletjes komen non
stop naar de oppervlakte.
Een fles die zomaar te genieten
valt of die zorgt voor een aangenaam moment of sfeervolle
avond onder vrienden.
Uiteraard past de wijn perfect bij
een dessert op basis van rood
fruit, maar ook gebraden gevogelte
à la Montmorency of met een
zuurzoete saus, is niet te
versmaden.

TAITTINGER BRUT
RÉSERVE
40% chardonnay
en 60% pinots
afkomstig van
40 verschillende
crus. De oudere
wijnen zorgen er
voor dat de vulling zachter wordt
wat de liefhebbers bijzonder sterk
waarderen. De kleur is goudgeel
met een mooie moussevorming
en fijne persistente belletjes.
Na walsen denk je meteen aan
een bakkerij. Verfijnde brioche,
goed rijp geel fruit en acaciabloemen. Frisse aanzet, mooie vulling
dankzij het verse fruit, knappe
aroma’s van perzik op siroop.
Aangenaam klein toetsje van
honing. Kan door zijn rijkheid
perfect wit vlees (gevogelte en
kalf) begeleiden, maar doet
het eveneens uitstekend bij
bereidingen van paddestoelen.
Ook schaaldieren “thermidor”
zullen niet misstaan.
En wie wenst kan dit flesje steeds
als aperitief soldaat maken, vooral
als er edele hapjes (ganzenlever,
kaviaar, sint-jacobsvruchten) op
het programma staan.

TAITTINGER PRESTIGE

TAITTINGER DEMI-SEC
Zelfde samenstelling als de cuvée
Brut Réserve. De wijn wordt
gedurende drie jaar in de kelders
gelagerd alvorens 35 gram
suiker mee te krijgen. Eén keer
die versmolten is kan de champagne heel wat verleidelijke
gerechten aan. Een explosie van
minuscule belletjes, de
rijkelijke vulling en de
delicate zachtheid,
zorgen voor een
harmonieus geheel
tussen wijn
en dessert.
Witte chocolade,
charlotte met
aardbeien, gebak
met mandarijn
en slagroom,
gekonfijt fruit of
Paris Brest, zijn
bovenbeste metgezellen.
Van bij de aanzet
vallen de mooie
zuren in het gezelschap
van goed geïntegreerde CO2 op.
Knappe aroma’s van citrusvruchten en goed rijpe perzik.
Lange finale die zacht en gevuld is.
In de neus delicate en geraffineerde aroma’s van honing die het
gezelschap krijgen van rijp geel
fruit, vlier en een beetje kweepeer.
In het glas een mooie goudgele
kleur en opnieuw heel fijne
belletjes.

ROSÉ

Rosé gemaakt van een blend
van verschillende jaargangen en
ongeveer 35 verschillende crus,
waaraan 12 tot
15% rode wijn werd
toegevoegd die zorgt
voor materie en kleur.
Intense en frisse neus
met aroma’s van
rood fruit.
Heel verscheiden
met toetsen van
framboos, bosaardbei en maraschinokers. De
aanzet bevestigt
de neus en wordt
nog rijker na het
verdwijnen van
de CO2.
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TAITTINGER LES FOLIES
MARQUETTERIE

DE LA

Dankzij haar expositie (zuid/zuidwest) zorgt het terroir van Folies
voor een optimale rijpheid van
de druiven. Het teveel aan druiven
wordt voor de rijping weggesneden (vendanges vertes). Nadien worden
de druiven van elk
perceel apart gevinifieerd en sommigen
worden op eikenhouten vaten
gelagerd.
De blend bestaat
uit 55 chardonnay
aangevuld met
pinot noir. Het sap
(uitsluitend ‘têtes
de cuvée’ van de
persing) weerspiegelt mooi de
traditie van het
huis dat vooral de chardonnay
een glansrol toebedeelt. De rijping in de kelder gedurende drie
jaar zorgt voor een mooie harmonisatie van de materie.
In het glas valt de goudgele kleur
op met een lichte toets van
amber. De rijkelijke mousse maakt
al snel plaats voor heel fijne belletjes. Die getuigen van een delicate finesse. Complexiteit is het
codewoord voor de neus.
Een tikkeltje exotisch, mango,
passievruchten, abrikozencompote
en goed rijpe witte vruchten krijgen het gezelschap van gegrilde
lambertsnoot, brioche, boter en
vanille. De mond is fris bij de aanzet en wordt al snel vol en soepel.
Het gele fruit, mirabel, appel en
perzik weet zich mooi te vermengen en zorgt voor een rijke en
persistente finale met een toetsje
van hout. Dergelijke materie
schreeuwt uiteraard om een al
even krachtige tafelgenoot.
We denken aan gegrild rood
vlees, wild, vis in saus, of zelfs een
stevige kreeftensoep.

Gérard Devos

Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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Vreemd....

Publiciteit

Wat voorafging: een onopvallende
maar efficiënte champagnespeurneus kreeg enkele jaren terug
in Zwitserland op een avond
in april een bepaald flesje in het
oog (het CIVC heeft inderdaad
een soort undercoveragenten in
dienst om wereldwijd aanslagen
op koning champagne te verijdelen).
Zijn gezicht verstijft, zijn ogen
worden glazig, een onbeschrijfelijke maar heel duidelijke
karaktertrek waarbij goedheid
omslaat in een vervaarlijk schuimbekkende blik maakt zich meester
van hem, waarop hij hysterisch
begint te lachen. Waarom?
Hij had zonet “Champagne”
op een etiket gelezen.
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© CRT Champagne-ardenne - Oxley

Solidariteitsoproep: drink wijn uit Champagne...

Inderdaad Champagne: een gehucht
ter hoogte van het meer van
Neuchâtel, in het kanton van de
Vaud tussen Bonvillars en Grandson,
herbergt Champagne ongeveer
650 zielen en een dertigtal hectaren
wijngaarden. Men maakt er een
stille wijn op basis van chasselas,
gebotteld en voorzien van een etiket
met de heel logische naam van hun
dorp erop: Champagne.
Wanneer het over de AOC Champagne
gaat, het zwaargewicht van de
Franse wijnindustrie, blijft de Franse
reactie niet uit. Speciale Franse landbouwafdelingen riepen de Europese
Unie in spoed bijeen (er zijn zaken
waar Frankrijk graag Europees is).
Boodschap: op de brandstapel met
die ketters!
Motief: onrechtmatig gebruik van
de naam van de meest nobele
“kassa kassa” appellatie.
Ongetwijfeld verliest onze speurneus
meer dan eens zichzelf wanneer hij
een flagrant delict ziet, maar goed.
Onder soevereine staten gebeurt dat
gematigder; in de stijl van, “ah! u
bent op de hoogte...” met het oog
op een win-winsituatie.
Tussen de EU en Zwitserland werden
in 1998 bilaterale akkoorden ondertekend, wat de bescherming van
gecontroleerde herkomstbenamingen
betreft. Deze akkoorden verboden
alle vermeldingen van Champagne
op het wijnetiket, ook in het adres
van de wijnbouwer. Ze zullen hun
dorp daar in Zwitserland een nieuwe
naam moeten geven. We merken op

dat voor Fine Champagne of Grande
Champagne in Cognac daar nooit
een eis voor werd ingediend. Maar
dat is een ander verhaal, onder
Fransen regelt men dat wel.
Terug naar Zwitserland. Het schijnt
dat in ruil daarvoor Swissair landingsslots in Parijs gekregen heeft.
Tja, wie kan daar tegenop...
Wat de 43 champagnewijnbouwers
betreft (ik weet niet of dit zo gezegd
wordt in de Vaud), zij werden door
hun confederatie verzocht om hun
appellatie te bekrachtigen als
Libre-Champs. Dat zint hen
uiteraard niet. Champagne in de
Vaud bestaat reeds van in de
Romeinse tijd en het product champagne reeds van in de 9de eeuw!
Een nieuw verzoek werd in 2002
ingediend bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg van de Europese
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Gemeenschap. Helaas! 22 augustus
laatstleden werd door het Europees
Hof van Justitie, in de zaak David
tegen Goliath, uitgesproken dat
het verbod van de vermelding
“Champagne” op de Zwisterse
etiketten van kracht blijft.
Net zoals het Gallisch dorp hervat
de lokale Zwitserse bevolking de
strijd. Hun Asterix, Albert Banderet,
voorzitter van het actiecomité voor
de verdediging van de identiteit en
de belangen van de gemeente
Champagne, eist nu de erkenning
in het internationaal recht van de
uitzondering van homoniemen.
Om te lachen en ook uit solidariteit,
wanneer u uw geliefkoosde bubbels
bestelt kan u vragen: “twee deciliter
uit Champagne alstublieft”.

Marc Vanhellemont
PS. Op dit moment zorgt een Franse
champagne die in Groot-Brittanië
verkocht wordt aan 8 euro onder het
handelsmerk van Woolworths voor
tumult op de Britse markt. De producent
(Mignon) zei dat hij niet op de hoogte
was van de verkoopprijs. Maar de
prijzenpolitiek van champagne wordt
hierdoor aangeklaagd.
Volgens onze Britse collega’s dringt
een verklaring zich op. Gaat het CIVC
een proces aanspannen tegen
Woolworths voor verliesverkoop?
Of tegen de producent? We betwijfelen
dit. De Champenois zijn heel actief in
hun strijd tegen vervalsing, maar
moeten ook dringend orde op zaken
stellen in hun eigen rangen.
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Nieuwigheden - Ontdekkingen - Hartendieven

ALSACE GRAND CRU KESSLER PINOT GRIS 2002 - LE VALLON
DOMAINES SCHLUMBERGER - GUEBWILLER

LE

BLANC DU

GRAND CRÈS 2006 - AOC CORBIÈRES

Assemblage van viognier en
roussanne, een mooie witte
wijn uit het zuiden. De aarzelend vrijkomende geur
toont sappige gele perzik, aangewakkerd door
gekonfijte citroen en afgerond door wat hout. De smaak zet krachtig aan
maar evolueert naar een frisse zuurheid die de wijn levendig maakt. De
finale is vrij lang en is helemaal niet plomp.

Afkomstig van een vrij steile helling die in het midden een kleine groef
heeft. Deze mooie wijn is afkomstig van een biologisch verbouwde
wijngaard op gresachtige (kiezelzandsteen) bodem. Hier wordt nog
steeds het paard ingezet. De geur betovert dankzij een subtiele expressie
van gerookte peer en mango samen met wat mineraaltjes. De smaak harmonieert de raseigen rondheid van pinot gris met de finessevolle mineraliteit van de bodem. De enkele grammetjes restsuiker zijn volledig in het
geheel opgenomen. Goede lengte en een finale met veel frisheid en een
grootse minerale elegantie.

Bernard Arnould
CAIAROSSA 2004 - IGT TOSCANA

CHÂTEAU TOUR DES GENDRES - MUSCADELLE
BERGERAC SEC - DE CONTI - RIBAGNAC

PETIT GRAIN

Het domein ligt in het hart van de Cecina-vallei en de eigendom van Eric
Albeda Jelgersma, een in België residerend Nederlander (tussen hakjes: hij
bezit ook het Château Giscours). De Tenuta wordt biodynamisch verbouwd en produceert met lage rendementen (20 hl/ha) twee wijnen.
Beiden zijn IGT Toscane: Caiarossa en Pergolaia.
Caiarossa is een wel complexe cuvée van Franse en Italiaanse wijnstokken:
merlot (33%), cabernet-sauvignon/cabernet franc (33%), sangiovese
(22%), petit verdot (6%), alicante (3%), syrah (2%) en mourvèdre (1%).
Kortom, de wijnmaker (Eric Génot) lijkt van
assemblages te houden en
maakt het er zich makkelijker op. Dit alles heeft
wel een goed compromis
opgeleverd: geen supertoscaniër maar ook
geen Brunello gestileerde wijn, waarvan de meeste de typering niet goed
benadrukt vonden. Het is hun volste recht, ikzelf hield van het krokante
fruit, het goed beheerste hout (16 maanden, men zou het niet zeggen)
en de fraaie fluweligheid.
Wat kan men nog meer verlangen van een IGT Toscana de la Maremma?
De expressie van een terroir dat niemand kent?

2005

Een zeldzame proefervaring: een wijn met een Zuidwesters accent en
100% muscadelle à petits grains. In de geur komen aangename suave parfums van geurende bloemen opzetten, door wat houttonen omringd. De
smaak is vol, bijna fluwelig, maar dankzij de ontzettend lekkere zuurheid
blijft het geheel subtiel en harmonieus. Tonen van
gele vruchten, kweepeer en abrikoos
verhogen het plezier
bij het proeven van
deze, evenwel 13,5%
sterke, wijn.

ALBADA GARNACHA VINAS VIEJAS 2004 - VIRGEN

DE LA

SIERRA

Het herkomstgebied van deze wijn, Calatayud, bevindt zich tussen
Zaragoza en Madrid. De hoogte schommelt er tussen 550 en 800 m, de
bodem is er rotsachtig en de rendementen zijn uiterst beperkt. De druivelaars zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. De geur is nog wat gesloten,
maar na flink beluchten komen talrijke aroma's vrij: kers, bosbessen in
alcohol, kruiden, hout maar ook frisse tonen. Dit alles wordt in de smaak
bevestigd met een goed evenwicht tussen de alcohol (14,5% vol.) en de
door de mineraliteit benadrukte zuurheid. Het tannine is nog goed
waarneembaar, maar overweldigd niet.
Kortom, een karaktervolle wijn met een
macho trekje.

Hervé Lalau

SANTA SOFIA
DE DIVINO PALADIO 2003
DOC AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
Een speciale cuvée die voor de 500ste verjaardag van
een beroemde architecte gemaakt werd.
De complexiteit is de aanleiding waardig: rijkelijke
aroma’s van vijg, kruiden, donkere vruchten op
alcohol, cederhout, zwarte bessenjam.
Zijn elegantie is voor het geheel van de
Amarone-appellatie veeleer zeldzaam: en deze
volle en suave wijn is helemaal niet vermoeiend.
De lange en kwaliteitsvolle lagering draagt bij
tot de verfijnende afronding van het tannine.
De wijn blijft goed bij in finale.

DOMAINE DE LA DOURBIE - MALA COSTE 2004
AOC COTEAUX DU LANGUEDOC
Het domein produceert meerdere wijnen. Deze cuvée komt van hellingen
beplant met grenache en cinsault. Hij biedt ons een aangename geur van
rode en donkere vruchten op alcohol, tonen van de garrigue, kruiden en een
tikkeltje verbrande caoutchouc. Nu te drinken. De rijkelijkheid en elegantie
treffen de proever. Het tannine is present maar
bedekt door veel fruit en afgezwakt
door het suave van de
alcohol.

Bernard Arnould

Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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Extreme Wijngaarden

Greco di Tufo
Ten noorden van Avellino, in
het centrum van Campania,
ligt een regio met hoge
bergen die bedekt zijn
met dichte bossen.
De wijngaarden liggen aan
de voet van die heuvels, ook
op hoge terrassen en kleinere
heuvelbulten. 2000 jaar
geleden voerden de Grieken
hier de wijnbouw in. Het
antieke wijnpatrimonium is
nog steeds present: negroamaro, primitivo, fiano,
piedirosso en greco di tufo
werden reeds in de werken
van Plinius de Oude en Lucius
Columella vermeld.

Greco di Tufo DOCG
Een heuvelachtig gebied op hoogtes tussen de 350 en 600m.
Het vormt de aanloop naar de
Apennijnen. Met zijn typerend
klimaat onderscheidt het zich van
de naburige zones. De zomers zijn
er verstikkend heet, de winters nat
en/of besneeuwd. De oogst start
doorgaans pas half oktober. Wat
vanzelfsprekend een onverwacht
voordeel is voor de frisheid van
de wijnen uit dit Mezzogiornogebied. De bodems bestaan uit
een mengeling van alluviale
kleilagen en opeenvolgende aanslibbingen, vermengd met vulkanische inmengingen.
In deze context is Greco di Tufo
een herkomstbenaming in volle
ontplooiing en bewust van zijn
mogelijkheden!
En deze appellatie is niet alleen!
Het gehele Campania bezit een
enorm wijnbouwpotentieel. En deze
kwaliteit moeten ze verder ontwikkelen, zodat ze de achterstand op
hun Zuiderse buren – Sicilië,
Apulië en Calabrië – snel kunnen
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Falerner-wijn. Waarschijnlijk gaat
het hier om de actuele greco di
tufo.
De druif heeft een bijzondere
eigenheid, licht roze druiven en die
kleuren de most roos.

GRECO DI TUFO 2006
DEI FEUDI DI SAN GREGORIO

goedmaken. De inzet van het
wijnhuis Feudi di San Gregorio is
in deze lovenswaardig. Het heeft
zijn Greco di Tufo en Falanghina,
samen met zijn rode Taurasi, naar
de top van de Italiaanse wijnproductie gebracht.
Greco di Tufo, sinds 1970 DOC,
werd op 18 juli 2003 DOCG.

de koploper van de domeinen die
de niet-internationale druivelaars
promoot. De 300 ha omvatten
meerdere DOC en DOCG’s van
de Campania-regio. De naam
dankt het domein aan de heilige
Gregorius I de Grote, paus van
590 tot 604.

De Greco di Tufo-druif
Feudi di San Gregorio

De wijnstok is afkomstig van het
Griekse Thessalië en werd reeds in
de eerste eeuw voor JC ingevoerd.
Via de haven van Napels, veroverde de druif de hellingen van de
Vesuvius alvorens zich in Tufo te
settelen. Plinius de Oude vermeldt
de Aminea Gemella, druivelaar van
de in de Oudheid vermaarde

Is een recente opgericht wijnhuis,
in 1980. De eigenaars namen zich
voor Trebbiano en Sangiovese,
druivelaars met hoge rendementen
die meer dienden om de wijnen
van Noord-Italië te versterken
door autochtone druivelaars te
vervangen. Vandaag is het echter

Licht gele kleur. De geur toont bij
de aanzet elementen van amandel
en pistache. Daarna komen tonen
van acaciahoning, gekonfijte
citroenschil en ijzerkruid opzetten.
In de smaak ontrolt zich een fraaie
smeuïgheid, het mineralige prikkelt
de papillen samen met een frisheid
die het geheel aanwakkert. Het
levendige geeft aan de wijn een
uitzonderlijke spankracht,
waarbij de aroma’s beter
benadrukt en omlijnd
worden. Een hele rits
fruittonen gaat ook niet
ongemerkt voorbij.
Parfums van sleebes
en geroosterde
biscuit komen er
bovenop. De lengte
is behoorlijk en
toont de goede
houdbaarheid van
de wijn. Enkele jaren
rust in een goede
kelder zal weliswaar
een minder spitante
wijn geven, maar hij
zal wel complexer zijn. De aroma’s
zullen minder intens zijn en het
mineralige wat verschillend.
Deze 100% greco is afkomstig van
de gemeenten Tufo, Santa Paolina
en Torrione. De bodem van de percelen bestaat uit vulkanisch puin.
De druiven werden aanvang
oktober met de hand geoogst.
De gisting verloopt in roestvrijstalen
tanks en wordt niet door een
malolaktaatgisting gevolgd. De
wijn lagert zes maanden in inox
kuipen, vooraleer gebotteld te
worden.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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De CHAMPAGNE
wil zich uitbreiden
We weten het, de Champagne
zou zijn appellatiegebied moeten uitbreiden om tegemoet te
komen aan de stijgende vraag
– die overigens nog zou stijgen.
Voor een verruiming van het
appellatiegebied stelden experten van het CIVC een lijst
gemeentes voor. Het INAO moet
daaromtrent uitspraak doen.
Het betreft niet minder dan 40
gemeenten, verdeeld over vier
departementen.
De 40 nieuwe gemeenten
in aantocht
In de Marne: Basilieux-lès-Fismes,
Blacy, Boissy-le-Repos, Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle, Bussy-leRepos, Champfleury, Courlandon, Courcy, Courdemanges,
Fismes, Huiron, La Ville-sousOrbais, Le Thoult-Trosnay,
Loivre, Montmirail, Mont-surCourville, Péas, Romain, SaintLoup, Soulanges en Ventelay.
In de Aisne: Marchais-en-Brie.
In de Aube: Arrelles, Balnot,
Bosancourt, Bouilly, Etourvy,
Fontvannes, Javernant, Laineaux-Bois,
Macey,
Messon,
Prugny, Saint-Germain-L’Epine,
Souligny, Torvilliers en Villery.
In de Haute-Marne: Champcourt en Harricourt.
In Henegouwen, Namen en
Luxemburg: niets. Domaine des
Agaisses zal teleurgesteld zijn!
Financieel manna
Geen paniek ondertussen: de
productie van nieuw aangeplante wijnstokken in deze gemeenten mag de eerste tien jaar niet
gecommercialiseerd worden.
Maar wie daarentegen grond
heeft in deze regio, voor hen
kan er manna uit de lucht
komen vallen... “Hectaren korenveld transformeren in hectaren
wijngaard, dat is een vermenigvuldiging van 350 keer de waarde van
een perceeltje landbouwgrond”
onderlijnt het CIVC nog.

Europees Parlement, 24 oktober
jongstleden.
Aan het hoofd van deze ontmoeting stond de Association pour la
Promotion d’Alsace, een van de vele
organisaties die de leden van de
Europese Commissie in Brussel
reeds tegemoet komt om wijnbouwersbelangen te behartigen.
Rémy Bossert, de verantwoordelijke ervan: “Deze ontmoeting, de
tweede in zijn genre na een eerste in
Brussel afgelopen lente, gaf de wijnbouwers een unieke kans concrete
voorstellen aan de parlementariërs
over te maken omtrent terroir,
milieu-inspanningen, alsook aan de
noodzaak en uitdagingen gelinkt
aan kwaliteitswijnbouw”.

Recente biedingen stegen tot...
1,1 miljoen euro per hectare!
De burgemeesters van de geciteerde gemeenten hebben geen
kennis van het potentiëel areaal
– de lijst moet voorgelegd worden aan het INAO die onderzoeken doet op het terrein zelf.
Sommige dorpen zullen wellicht
uit de boot vallen; zij kunnen
naderhand een verzoek indienen bij de Raad van State.
Parallel daarmee, zoals het CIVC
zegt, “gaan sommige gemeenten
vanaf vandaag hun oppervlakte
binnen de appellatie zien toenemen”.
De actuele grootte van de appellatie, verdeeld over 319 gemeentes, telt 35.000 ha waarvan
iets meer dan 32.000 ha geëxploiteerd wordt.
Hervé Lalau

Een klein informeel forum dus,
technisch moeilijk realiseerbaar
omdat de toegestane tijd beperkt
was, hooguit een uur. Een forum
dat niettemin een twintigtal
wijnbouwers uit de Elzas verenigde, alsook de Luxemburgse
Astrid Lulling, voorzitster van
de Intergroupe Vin in het Europees Parlement en de Italiaan
Giuseppe Castiglione, verslaggever van de Landbouwcommissie
in het Europees Parlement.

Wijnbouwers en
EUROCRATEN,
de moeilijke dialoog
Onze confrater van L’Est
Agricole & Viticole, David
Lefebvre, stuurde ons dit artikel
door dat gevolg geeft aan de
ontmoeting van de Association
pour la Promotion de l’Alsace in
het Europees Parlement van
Straatsburg.

Olivier Humbrecht, wijnbouwer
in Turckheim, verduidelijkte in
het auditorium zijn visie over
terroir dat volgens hem nauw
verbonden is met respect voor
het milieu. Nogmaals verzette hij
zich tegen het gebruik van
GGO’s, genetisch gemodifieerde
organismen.
Maar op het moment dat de tijd
dringt op gebied van hervormingen binnen de GLB, aangezien
de parlementaire stemronde
gepland is eind december, zijn de
parlementariërs duidelijk meer
geneigd uit te leggen dat ze er
uiteindelijk in geslaagd zijn een
consensus te vinden op gebied
van subsidies voor de lidstaten
met betrekking tot het rooien
van wijnstokken, het verrijken
met MCR (moût concentré rectifié), enz.

“Eurocratentaal en wijnbouwerstaal”
Op het moment van hervormingen binnen de GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat nochtans hun dagelijkse bezigheden ingrijpend zou
kunnen veranderen, is het voor
wijnbouwers vaak moeilijk de
eurocratentaal te begrijpen.
Maar hebben eurocraten aan de
andere kant ook notie van
terroir?
De gelegenheid om hun bezorgheid omtrent deze herstructureringen te uiten werd de wijnbouwers van de Elzas aangeboden tijdens een ontmoeting in het
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Zodoende liet het eurocratentaaltje – “een consensus X op het
aanhangsel van reglement Y” - van
Astrid Lulling en Guiseppe
Castiglione de aanwezigen in
het auditorium perplex en verloren achter. De wijnbouwers
waarderen bijvoorbeeld meer
concrete maatregelen in verband met aanplantrechten, iets
wat nu eerder steunt op lobbywerk vanuit Brussel dan op een
ernstige democratische raadpleging. Over het algemeen is
de ultraliberale toonaard van
de hervormingen des te verontrustender omdat de wijnbouwers zich vervreemd voelen
van de geheime macht van de
commissie.
Enkel Raymond Baltenweck,
vaak ondergedompeld in Europese debatten met AREV
(Assemblé des Régions Européennes Viticoles) en waarvan
hij lid is, leek het eurocratentaaltje begrepen te hebben. “Ik
ben tevreden, want het merendeel
van de voorstellen van AREV
werden weerhouden”, vertelde hij
bij het buitengaan.

Leve de «Black Wine»!
In een vorige editie, in dezelfde
rubriek trouwens, hadden we
het over het nieuw imago van
Cahors en hun Black Wines. Het
is ongetwijfeld te vroeg om
reeds uitspraak te doen over de
impact, ook al werd de campagne in de pers goed onthaald.
Toch kon de Cahors 2005 van
Jean-Luc Baldès (Clos Triguedina
in Puy Lévêque) tijdens een
recente degustatie in Brussel op
flink wat applaus rekenen.
Meerbepaald zijn Black Wine
(zijn speciale cuvée, zie ons
Cahorsdossier van septemberoktober 2006, geschreven door
Bernard Arnould) werd enthousiast onthaald met quoteringen
tussen 90 en 92 en dit door
heel de jury waarin juryleden
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zetelden uit 4 landen: België,
Denemarken, Zwitserland en
Frankrijk.
Een klein fragmentje uit de notities van de Deense Jacqueline
Jensen: “Wat een knappe structuur
en persoonlijkheid! Een beetje
gesloten in het begin gaat hij snel
over naar toetsen van zwart fruit,
peper en kers. Goede zuren in het
middenrif, zijdezachte tannines.
Mooie bewaarcapaciteit”. De conclusie van de Fransman van
dienst: “Indien alle Black Wines
zo zijn, leve de Black Wine!”.

ALIMENTARIA
Alimentaria, de grootste voedingsbeurs van Spanje, is na
jaren op rij ook een van de
belangrijkste ter wereld geworden. De volgende beurs, zoals
steeds in Barcelona, wordt
gehouden van 10 tot 14 maart
aanstaande. In het salon zit een
ander salon, Vinorum/Intervin,
volledig in het teken van wijn.
Er worden verticale degustaties
georganiseerd, net zoals smaakateliers (matching sessions) en
themaconferenties, gegeven door
grote namen uit de wijnwereld.

CarbonNeutra(a)l?
Het nieuws is aan onze kant van
het Kanaal vrij onopgemerkt
voorbijgegaan, maar niet bij
onze Britse collega’s: het Chileens wijnbedrijf Cono Sur verklaart de eerste gecertificeerde
bodega van de planeet te zijn
dat “CarbonNeutral®” is.
Concreet betekent het dat er
globaal gezien geen uitstoot is
van koolstofdioxide, nefast in
het kader van de klimaatopwarming.
Een resultaat dat niet alleen te
danken is aan de milieupolitiek
van het wijnbedrijf zelf, maar
ook via deelnames aan ecologische projecten in het buitenland. Cono Sur heeft zo zwaar
geïnvesteerd in windturbines...
in Turkije.
Britse supermarkten zijn tuk op
dit soort ecologische certificaten, hetgeen ze heel uitvoerig
aan hun klanten overbrengen.
Wij vragen ons echter af wat de
échte effecten van koolstof zijn
bij de import van wijnen aan de
andere kant van de planeet...
Producten overbrengen van
Zuid-Amerika (producten die
men net zo goed in Europa
vindt), is dat een milieubewuste
keuze?
Opgepast, daarmee verzetten we
ons niet tegen de import uit
verre landen. Iedereen moet
leven: wanneer Danone aardbeien in China aankoopt voor
zijn Franse yoghurt, waarom
verkoopt Tesco dan geen Chileense cabernet? Waar we vooral tegen ingaan is de neiging
van de grootdistributie (de
Engelse in dit geval, maar zij
zijn niet de enige) om lessen te
geven op het gebied van milieu,
terwijl ze de minder fraaie realiteit verbergen.

December 2007 / Januari 2008

HERMITAGE wordt
beter met de jaren...
180.000 euro: het bedrag voor
een kist Hermitage La Chapelle
1961 van Paul Jaboulet Ainé tijdens een recente veilingverkoop
bij Christie’s in Londen.
We zitten niet ver van het record
in 2006: 185.000 euro voor een
kist Mouton-Rothschild 1945.
Om in dezelfde sfeer te blijven
vernamen we dat op 25 oktober
jongstleden een kist RomanéeConti 1990 van de hand ging
voor de luttele som van 176.224
euro, wat neerkomt op ongeveer
15.000 euro per fles. Tijdens
diezelfde verkoop vond ook een
kist Romanée-Conti 1985 zijn
weg naar een koper, dit voor
slechts 167.832 euro.
Spijtig, we hadden nochtans
graag onze lezers een abonnementsgeschenk gegeven!

conflicten van medewerkers die
zowel actief zijn als critici maar
daarnaast ook actief zijn in de
wijnhandel.
Het “systeem” heeft Hanna
Agostini, juriste van opleiding
maar vooral ex-vertaalster en
externe medewerkster van Parker,
van heel dichtbij gekend. Ze ontkent daarbij niet dat ze geen consultancy gedaan heeft voor producenten – het is trouwens op
die manier dat ze verwikkeld
raakte in de duistere zaak Geens,
waar justitie in Bordeaux een
vette kluif aan heeft. Zonder
twijfel is het die zaak die de relatie tussen Parker en Agostini, die
tot dan bijzonder hartelijk was,
vanaf 2003 verzuurde. Maar
dat is nog geen reden om het
boek van mevrouw Agostini te
bestempelen als een afrekening.
Tenslotte is er ook nog zoiets als
persvrijheid.
Dit is trouwens waarop het
gerecht van Libourne zich
baseerde bij zijn uitspraak eind
oktober, waarmee we verwijzen
naar de aanklacht van Alain
Raynaud (Château QuinotL’Enclos en ex-voorzitter van de
Union des Grands Crus de
Bordeaux, tevens een vriend van
Parker) die bepaalde passages uit
het boek van Hanna Agostini
wou geschrapt zien. Maar het
gerecht heeft de vraag van
meneer Raynaud verworpen.

De locomotieven dit jaar van de
export van Franse stille wijnen
zijn de Bourgogne, Provence en
de vins de pays (+5,5% voor
deze laatste). Côtes du Rhône,
Loire en Bordeaux zitten in een
paradoxale situatie: hun operaties zijn gestegen in waarde,
maar gedaald in volume.
In Languedoc-Roussillon, Beaujolais en Bergerac daalde de
export.

EXPORT van Franse
wijn zit opnieuw
in de lift

Meer nfo:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/
7045830.stm

Tijdens de eerste 6 maanden van
2007 steeg de export van Franse
wijnen en sterke dranken met
7,5% in vergelijking met diezelfde periode in 2006. Op 12
maand ging men over de 9 miljard euro (+8,3%), een recordcijfer.
“Wijnen en sterke dranken zijn nog
steeds de belangrijkste exportproducten in de Franse voedingsindustrie (2% van het totaal van de
Franse export) met een overgewicht
van 90% binnen de sector”, onderlijnt de Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux.
Deze cijfers zijn vooral het
gevolg van de excellente prestaties van champagne (+13% of
904 miljoen), cognac (+23%) en
armagnac (+29%), meerbepaald
in Azië.
De export van stille wijn gaat
ook vooruit, maar minder gevoelig (+4% of 1,94 miljard euro).
Qua volume is de stijging minder: 1,3%.

PARKER, anatomie
van een mythe...
Het boek, “Parker, anatomie
d’un mythe”, geschreven door
Hanna Agostini en onze vrouwelijke collega Marie-Françoise
Guichard, heeft in Bordeaux al
ongeveer evenveel inkt laten
vloeien dan cabernet in de
tanks.
Agostini
herkent
dat
de
Amerikaanse goeroe over een
buitengewone capaciteit tot
wijnanalyse beschikt, maar tegelijkertijd zet ze het Parkersysteem op losse schroeven. Ze
heeft het over het “recycleren”
van oude proefnotities, het
“copiëren-plakken”; ook herinnert ze aan toegevingen aan
vrienden-wijnmakers of wijnconsultants en aan belangen-
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Een klein glas,
akkoord, een groot...
welkom aan de hiaten
VAN DE PERS!
In hun oproep om te wijzen op
de gevaren van alcohol, met
betrekking tot alle lagen van de
bevolking, lijken onze BBC-collega’s niet helemaal een duidelijk idee te hebben over het
wijnverbruik: zo berekenen ze
het verbruik (eenheden alcohol)
op basis van één glas wijn van...
25 cl. Wie zo rekent krijgt uit
één fles wijn net drie glazen!
Brengen onze Britse confraters
misschien meer tijd door in de
pub terwijl ze lauwe pinten bier
drinken of zitten ze toch in
wijnbars?
Misschien moeten we hen eens
een glas op een hoge voet voorstellen...

TORRES breidt (nog)
uit in Spanje
Met overnames in Jumilla, Toro
en Ribeira del Duero opereert
Torres al langer buiten de grenzen van zijn geboortestreek
Catalunya.
De groep uit Vilafranca breidt
tegenwoordig zijn activiteiten
uit naar een van de beroemdste
wijnregio’s van Spanje, de Rioja.
Meer specifiek in La Bastida, in
de Rioja Alavesa, waar ze een
domein gekocht hebben van
5 hectare (voor een groot deel
struikgewas). Er wordt niet
gestart voor 2009 (de kelder
moet nog gebouwd worden),
maar het is alvast uitstekend
gelegen, in de Alto Otero, tempel van de tempranillo. Torres
zit in deze regio ongetwijfeld
goed moest hij druiven tekort
komen.
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AGENTSCHAPPE te
veel van het goede?
Te veel van het goede is nooit
goed, zegt men. Toch is het zo
dat Viniflhor en Ubifrance, twee
Franse parastatale reclamebureaus, creatief wedijveren om de
Franse export te bevorderen. Het
eerste lanceert publicitaire promotiecampagnes omtrent wijn
(grotendeels in China), verspreid over drie jaar; Het tweede
stelt zes “wijn en sterke drank-ontmoetingen” voor op de ondersteunende markt.
Wellicht ben ik naïef, maar
waarom werken deze twee
agentschappen niet gewoon
samen om een gezamenlijke
actie uit de grond te stampen?
Zeg me niet omdat ze niet onder
hetzelfde ministerie vallen landbouw voor de ene en handel voor de andere. We zouden
bijna denken ons in een soort
communautaire waanzin te
bevinden... maar dan zonder
gemeenschappen.

OOSTENRIJK 2007: een
wijnbouwersjaargang
De Austrian Wine Marketing
Board omschrijft 2007 als een
“jaargang van de wijnbouwer”.
De klimatologische condities
waren onregelmatig, chaotisch
in sommige regio's, maar een
mooie herfst beperkte de schade. Met weinig rot in de wijngaard, gemiddelde rendementen
(de totale productie moet tegen
de 2,5 miljoen hectoliter aanleunen) en een heel aanvaardbare
kwaliteit (erg aromatische druiven) komt Oostenrijk er vrij
goed uit.
Te checken uiteraard, binnen
enkele weken.
Meer info :
info@winesfromaustria.com

MEGAVINO 2007:
de debriefing
Megavino 2007 zit erop, tijd
voor een debriefing. Voor In
Vino Veritas, die een stand
had, waren de vier dagen uiterst
positief.
De degustatie van onze Top
Wines trok enorm veel wijnliefhebbers. Niet alleen werd daarmee de deskundigheid van onze
lezers getest maar ook die van
onze proevers.

Gezien de enthousiaste reacties
van het publiek waren deze laatste geslaagd voor het examen.
De weerhouden wijnen vielen
duidelijk in de smaak. Een speciale vermelding van de “jury”
ging uit naar de Georgische
Mukuzani en Tamada Mtsvane,
naar de Riesling Bernkasteller
Badstube van Markus Molitor,
de aardbeien- en kweeperenwijnen van Roisin, de Priorat
Ardévol en de Lirac van Maby,
zonder de Lustau East India
Solera te vergeten.
Het salon was voor de “aficionados” tevens de gelegenheid om
te praten met onze recensenten
en voor de nieuwe lezers om
zich te abonneren. Tot slot ontdekten onze journalisten hier en
daar interessante nieuwigheden
waarover we het later zullen
hebben.
De vier dagen zouden haast de
valse noot tijdens de opening
doen vergeten: de uitgenodigde
politicus op dit internationaal
wijnsalon weigerde het om
enkele woorden buiten het
Nederlands te spreken, beledigend voor de vele Franstaligen
maar ook voor de buitenlandse
exposanten. Kunnen we nog iets
anders naar buiten brengen dan
ons oeverloos geruzie?

Hereniging van
historisch domein
in de PFALZ
De drie domeinen, Dr. Bassermann-Jorden, Reichsrat von Buhl
en Dr. Deinhard, gescheiden in
1848, werden opnieuw herenigd
door Achim Niederberger die
reeds de twee eerste bezat en
onlangs het derde overnam.
De gelukkige eigenaar beschikt
nu over 150 ha in het hartje van
de Pfalz, in Deidesheim, aan de
fameuze Weinstrasse.
Alle drie de domeinen zijn lid
van het VDP. Commercieel wil
Niederberger ze niet fusioneren.

VINS DE PAYS :
Frankrijk houdt vol
en tekent
We herinneren ons dat van bij
de start de Europese Unie het
vertikte de herkomstbenamingen Vin de Pays de l’Atlantique,
Vin de Pays des Gaules en Vin de
Pays de Vignobles de France te

registreren omdat die niet zouden overeenstemmen met het
Europees reglement dat zegt dat
een herkomstbenaming duidelijk geografisch (en kleiner dan
een staat) moet afgebakend zijn.
Maar Frankrijk blijft niet bij de
pakken zitten: hun regionale
landwijn “Portes de la Méditerranée” hebben ze alvast omgedoopt tot “Vin de Pays de
Méditerrannée” (voor de export:
French Mediterranean Wines).
De Europese verantwoordelijken
moeten er geen goed oog in hebben met deze Franse inlijving en
een zee die omringd is door 6
landen van de Unie!
Hoe dan ook, voor de Franse
wijnbonzen, waarvoor aardrijkskunde veel minder belangrijk is
dan wiskunde, strekken de Vins
de Pays de Méditerranée zich uit
over alle departementen van de
regio Provence Alpes Côte
d’Azur, over de twee departementen van de regio Corsica en
over twee departementen van de
regio Rhône-Alpes (Ardèche en
Drôme, nochtans ver verwijderd
van de zee...). De productie zit
op 307.000 hectoliter, waarvan
56% rood, 27% rosé en 17% wit.

JAPANNER drinken
minder Beaujolais
Nouveau
De verkoop van Beaujolais
Nouveau in Japan (belangrijkste
exportmarkt voor deze beroemde primeurwijn) daalde in 2006.
Een tendens die zich dit jaar
lijkt verder te zetten als we
onze collega Ned Goodwin van
Meiniger’s
Wine
Business
International mogen geloven.
De bestellingen zijn op dit
moment erg teruggelopen. Het
moet gezegd dat Japanse winkels
nog steeds kreunen (de winkelrekken welteverstaan) onder de
niet verkochte 2006 en zelfs
2005.
De reden is de zwakte van de
yen, maar ook een zekere mentaliteitsverandering bij de Japanners – Japan lijkt zich tegenwoordig iets meer om de inhoud
te bekommeren dan om de marketing.
Meer info: http://www.wine-business-international.com
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ABONNEMENT
30 JAAR Côtes du
Roussillon en Côtes du
Roussillon Villages !
Het was in 1977 – 29 maart officieel – dat deze twee zusterappellaties geboren werden: Côtes
de Roussillon en Côtes de
Roussillon Villages, volgend op
drie AOVDQS (Haut Roussillon,
Corbières du Roussillon, Corbières Supérieurs du Roussillon).
Het was de herkenning van
tientallen jaren kwalitatief werk,
waarbij de aansluiting bij de
AOC’s zich vertaalde in een vermindering van volume (van
800.000 naar 250.000 hl).
Deze kwaliteit zet zich nog altijd
verder omdat hun AOC, hoogste
vermelding binnen de classificatie van Franse wijn, niet gezien
wordt als een zegen maar als een
aanzet om steeds verder op zoek
te gaan naar authenticiteit en
persoonlijkheid om zo een eigen
identiteit te creëren.

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 )
België, G.H. Lux.
Frankrijk, Nederland

❑ 36 €

Zwitserland*

❑ 65 CHF

❑

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

2 JAAR
(12 nr )

❑ 65 €

IVV Band

70 € ❑ 15,50 €

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF
❑

105 €

❑

125 €

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

Betaling per kaart
Visa/Eurocard.,
per cheque op naam
van In Vino
Veritas.

SPANISH WINE GROUP
5 juni jongstleden stelde bvba
Mis en Bouteille in Lochristi
de wijnen voor van SWD, alias
de Spanish Wine Group.

*Zwitserland
Betaling alleen
door storting bij
Banque Coop
CCP 40-888-1 naar
693796.290090-2. .

Naam:

Deze groep is in die zin bijzonder omdat ze in 10 verschillende
“denominaciones”
aanwezig
zijn – ongeveer in heel Spanje
wat grote terroirs betreft, zowel
in rood als wit – en die tegelijk
typerende maar erg verkoopbare
wijnen voorstellen. Een naam
waar we ongetwijfeld nog van
gaan horen.
Contact: www.swd.es

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

Voornaam:

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

Firma:

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

Adres:
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De bestuursleden van de Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin hebben Joel Payne als voorzitter
gekozen.
Joel is Amerikaan, maar woont
al meer dan 25 jaar in Europa.
Zijn carrière bracht hem van
Frankrijk naar Duitsland waar
hij eerst het beroep van sommelier uitoefende (hij werd drie
maal tot beste sommelier van
Duitsland gekozen), daarna
wijnhandelaar en vervolgens
consultant, nog voor hij het
schrijversvirus te pakken kreeg.
Hij is mede-oprichter en medeschrijver, samen met Armin
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Diel, van de GaultMillau gids
voor Duitse wijnen.
Sedert 2006 is hij eveneens
hoofdredacteur van het magazine
Wine Business International,
uitgegeven door de Duitse groep
Meiniger. Ook schrijft hij regelmatig voor het magazine Weinwelt, van dezelfde uitgever trouwens.
Joel Payne vervangt met zijn
voorzitterschap bij FIJEV de
Belg Louis Havaux, aftredend na
10 jaar trouwe dienst.

Risico tot tekort
in CHABLIS
Vrij lage stocks – de prijs van het
succes in het buitenland – en de
verwoestende effecten van hagel
(1/4 van de wijngaard werd vernield) resulteerden in een nooit
geziene toestand in Chablis: een
tekort.
In overeenstemming met sommige wijnbouwers die geneigd
zijn de prijs te verhogen is de
gemiddelde prijs voor een half
okshoofd (132 liter) in één jaar
gestegen van 500 naar 600 euro.

ENTRE-DEUX-MERS
verandert van logo
Een glas, een bord, een vis en
marineblauwe kleuren: het nieuw
logo van de appellatie Entredeux-Mers. Hun doelstelling?
Meer elegantie, vrouwelijkheid
en gastronomie.

GRAND ROUSSILLON:
binnenkort het einde
De appellatie Grand Roussillon,
gereserveerd voor wijnen van
het VDN-type, houdt op van
bestaan 1 januari 2008 om
onderdak
te
vinden
bij
Rivesaltes. Deze hergroepering
houdt in dat er gecommuniceerd kan worden onder één
naam. In feite was de Grand
Roussillon, die het daglicht zag
in de jaren '70, een soort vangnet voor het teveel in de
Rivesaltes. Vandaag de dag,
waar de markt gesaneerd is, verklaart men dat er geen reden
meer is van bestaan. Tegelijkertijd moet men weten dat
Grand Roussillon voor de Franse
grootdistributie een belangrijk
afzetproduct was. Gaan zij nu
hun goedkopere wijnen ergens
anders in Europa zoeken?
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Ontdekkingen in het Rhônedal (3)
Marc Vanhellemont vervolgt
zijn omzwervingen
in het Rhônedal.
Sinds juli bracht hij in
het IVV relaas 1 en 2.
In dit 3de deel wendt hij
de steven naar Suze,
Vacqueyras,Tricastin, Côtes
du Ventoux en Lubéron.

LA ROCHE BUISSIÈRE
• Cuvée Le Claux 2005: moderne
Côtes-du Rhône, toch goed
gemaakt.
• Gaia 2004: floraal, verfijnd
tannine = zijdeachtige weefsel.
90% syrah.

ALICE BRUN
• Côtes-du Rhône Sottises 2005:
grenache domineert, erg fris.
• Les Sortilèges 2005: lichte overrijping die een zachte indruk aan
het donkere fruit geeft, kruiden,
vrij lang. Mourvèdre, grenache,
syrah, 1ste jaargang in 2005.

Kastelendag

DOMAINE

Het eerste is dat van Suze la Rousse,
zetel van de “Université du Vin”.

DOMAINE VIRET
• Coudée d'Or 2006: excellente
smaakaanzet, smeuïge wijn,
tegelijk lichtvoetig.
• Yin 2005: krokante smaak,
delicaat opgebouwd.
• Maréotis 2004: zoet tannine, vol
met donker fruit, doet wat aan
het kruidige van de “garrigue”
denken.
• Emergence 2004: verticale structuur, scherp op de snede, rasecht.

Corbin

op het moment dat de wijn naar
elegantie neigt, die de huidige
Vinsobres-wijnen tekent.

DOMAINE CROS

DE LA

We trekken vervolgens naar de
feestzaal van Visan, een ander erg
populair… heu… kasteel.

MÛRE

CAVE SAINT HENRI

• Côtes-du Rhône 2006: romig
tannine, vlezig en fruitig, tonen
van “garrigue”.
• Massif d'Uchaux 2005: stevig
en lang; 2006: lichtvoetiger.

• 2005: belangrijke hoeveelheid
tannine, vrij rond, ook veel
fruit. Dit domein startte zijn
activiteiten drie jaar geleden.
De eigenaars komen uit
Châteauneuf.

DOMAINE CHAUME ARNAUD
• Blanc 2006: intense appetijtelijke
geur, mineralig en met spanning.
• Le Petit Coquet 2005: fraaie
fruitige Côtes-du Rhône.
• Saint Maurice 2004: erg fijn,
erg lang.
• Granges Rouges 2005 en
Vinsobres 2005: twee wijnen al
even krokant en sappig, men
zou ze nu al drinken.

ESPINASSE LAURENT
• Cuvée Confiance 2004: fris,
floraal, maar wat te eenvoudig;
2005: beter, meer geconcentreerd, het volgen waard.

DOMAINE CHAPOTON

CLOS PETITE BELLANE
• Côtes-du Rhône 2005:
lichtvoetig en elegant.
• Vieilles Vignes 2005: sappig
met een kruidige lengte.
• Valréas 2005: 100% roussanne
mineralig en aromatisch.

DOMAINE GRAMENON
• Sierra du Sud 2006: floraal, rijp
tannine, zijdezacht en lang
bijblijvend.

(Vervolg blz 22)

CHÂTEAU

• Côtes-du Rhône 2005: erg
“garrigue”-kruidig, peperachtig.
• Rochegude 2005: gereserveerd,
maar toont toch al zijn elegantie.
• Massif d'Uchaux 2005: veel
frisheid, elementen van donker
fruit, kruiden.

DU

MOURRE

DU

TENDRE

• Côtes-du Rhône Villages 2005:
verfijnd en fruitig, zuiver, kruidig
tannine;
• 2004: erg elegant, lagering in
kuipen om de tijd te temmen;
• 2001: doet nog zeer jong aan.
Ook een domein van
Châteauneuf.

MATHIEU DUMARCHER
• Côtes-du Rhône rosé 2006:
een originele rosé die naar roos
en pioen ruikt, ook framboos,
tegelijk fris en floraal is, met
structuur en tevens elegant. Pas
in 2006 als wijnbouwer gestart,
5 ha in biocultuur.

DOMAINE

DES

TREILLES

• Valréas 2004: mooi fruitig,
betoverend.

DOMAINE ÉLODIE BALME
• Côtes-du Rhône 2006:
aangenaam, 80% grenache.
• Rasteau 2006: erg veel aardbei
met cacao, krachtig, floraal,
elegant, fraaie kruidige lengte.
Wijnbouwer uit Rasteau,
1ste jaargang in 2006.

CÉDRIC GUILLAUME-CORBIN
• Cuvées Émile en les Muses 2005:
jong en dynamisch domein,
men streeft er naar veel extractie,
u kunt zich het potentieel al voorstellen. Wachten we toch maar

DE L’ORBIEU

• Visan Les Antonins 2005: zeer
juist, het fruit zit op de juiste
plaats (90% grenache), is en
blijft vrij statig, tegelijk fris en
ook lang. 1ste jaargang in 2005

DOMAINE LA CABOTTE
• Cuvée Gabrielle 2005: veel
tonen van “garrigue”-kruidigheid,
ook lavendel en jeneverbes, erg
sappig, erg lang.
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• Vinsobres Hauts de Gramenon
2006: zeer zuiver, lichtvoetig en
tegelijk toch vrij dicht bij de grond.
• La Sagesse 2006: verfijnd, structuurvoller. Superb gamma in
2006, dat de stijgende lijn goed
aanhoudt.
Het 2de echte kasteel van de dag
is dat van Grignan.

Tonen van chocolade in de geur,
donker fruit, floraal, erg fris, te
volgen. Grenache en syrah.
1ste jaargang in 2005

Dit domein werkt nog steeds op
traditionele wijze. Het lageren in
grote foeders wordt er gekoesterd
en men streeft er naar vlot drinkbare wijnen.

DOMAINE BOUR

DOMAINE BONETTO-FABROL

• La Truffière 2005: fraai elegant
rond, erg lang, kruidig (90%
syrah).

• Colombier 2005: 90% syrah,
fris en karaktervol.
• VV 2004: grenache en syrah,
elegant, verfijnd tannine,
evenwichtig.
• Rosé 2006: smeuïg, erg sappig.
• Blanc 2006: viognier en roussanne, zachte aanzet, daarna
erg mineralig, kruidige finale.

DOMAINE FERROTIN

DOMAINE ALMORIC
• Jardin Secret 2006: jonge en
oude wijnstokken, onstuimig en
tegelijk braaf, sappig en structuur.

Van Vacqueyras
tot Luberon
Vacqueyras ontvangt ons in de
gistingskelder van de coöperatieve
kelder, een moderne kathedraal
die aan de wijn is gewijd !

DOMAINE DE
SAINT JEAN

Tricastinwijnen niet omheen.

• Cuvée V 2006: 100% viognier,
smeuïg en aromatisch.
• Vieilles Vignes 2005: floraal.
• Syrattitude 2004: leutig.

MICHEL CHAPOUTIER

DOMAINE

• La Ciboise 2006: wit, fruitig en
smeuïg.
• Les Estubiers Rosé 2006: elegant
en fraai aromatisch.
• Les Estubiers Rouge 2005:
verfijnd tannine, fruitig; 2006:
frisser, steviger tannine, presenter
donker fruit, floraal.

• Les Reflets de Montagut 2004:
fris en lang.
• Le Privilège de Montaigut 2003:
erg sappig voor deze jaargang,
stevig tannine, maar in het
geheel erg drinkbaar.

Madame de Sévigné in zich. Men
kan er voor het proeven van de

MAS THÉO
• Cuvée TO 2006: floraal, erg
lang bijblijvend zoethout; 2005:
meer structuur.
• Cuvée Griffon 2005: meer
extract, oude syrahwijnstokken.
Wordt biologisch verbouwd, uitsluitend rode wijnen.
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COLLINE

• Rouge 2006: syrah en grenache,
zoethout en cassis, elegant; de
2005: gestructureerd.

Vignes sur échais

Het draagt de souvenirs van

LA

DOMAINE

MONTVAC

• Rouge 2005: verfijnd tannine,
sappig, niet teveel extractie.

DOMAINE
DES

DE

AGATES

DU

BOIS SAINT JEAN

• Rouge 2005: tonen van truffel en
lelie, structuur en tegelijk soepel,
fraai smeuïg, lang bijblijvend en
fris. 1ste jaargang in 2004.

DOMAINE SAINT PIERRE
• Rouge 2005: gretig, gespannen
tannine, sappig, donker fruit,
erg rijp, floraal, bitter toontje,
erg verfrissend. 1ste jaargang in
2004.

DOMAINE DU
V IEUX M ICOCOULIER
• 2003: de laatste aan te kopen
jaargang, verfijnd, fruitpasta,
zachte kruiden, fris.
• 2001: erg elegant, echt zijdeachtig, bijna kantachtig, mijnheer! Ongelofelijk soepel, maar
steeds nu nog erg karaktervol!

DOMAINE LA ROUBINE
• Rouge 2006: zuiver fruit, floraal,
sappig, erg elegante structuur.
Erg lang bijblijvend en charmant.
2005: strakker tannine, met
florale tonen in finale.
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DOMAINE PALON
• Rouge 2006: fraaie densiteit,
hoofdzakelijk grenache, zijdezacht;
2005: violet en cassis, lichtvoetige
evenals aardse aroma’s.
• Blanc 2006: 80% clairette
spetterend!

DOMAINE

DE LA

CHARBONNIÈRE

• Rouge 2005: chocoladetruffel,
cassis, gracieus gestructureerd,
mooie lengte

DOMAINE LE SANG

DU

CAILLOUX

• Blanc 2005: erg animaal, smeuïg,
veel abrikoos, perzik, goed
verweven hout, lang en fris,
gespannen, superbe!

DOMAINE

DE LA

BOUISSIÈRE

• Cuvée Bel Air 2005: jonge wijnstokken, erg spontaan.
• La Ponche 2005: in deze wijn
doen de oude wijnstokken hun
werk, veel rijp en kruidig fruit.
We vervolgen met Côtes du
Ventoux en andere Luberons.

CHÂTEAU VALCOMBE
• Ventoux Genévriers 2001:
superbe. Paul Jeune blijft een
goede witte wijnmaker.

GABRIEL FLANDRIN
• Ventoux 2005: overrijp; 2006:
fris fruitig, goed structuurvol,
te volgen. Een jong domein dat
biologisch verbouwd en veelbelovend is,

VINDEMIO
• Ventoux Regain blanc 2006:
mineralig, honingachtig, vol,
kruiden.
• Ventoux Regain rouge 2006:
kersentaart met peper, zijdeachtig tannine, delicate lengte.
• Amadeus 2006: veel structuur,
mineraliteit, frisheid, kruidig en
elegant, en op dit moment nog
geen hout, zodat het fruit zich
ten volle kan ontplooien.
1ste wijnjaar van Jean Marot na
zijn vertrek bij Murmurium.
Domein telt 15 ha.

CHÂTEAU

DE

CLAPIER

• Luberon Soprano blanc 2004:
70% roussane, mineralig.
• Luberon Soprano rouge: syrah,
grenache en pinot noir (en ja, de
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MARTINELLE
• 2005: compote van rode
vruchten, kruidige lengte;
• 2006: erg lange pulpgisting;
fris, lang en erg fruitig.

BASTIDE

DU

CLAUX

• Malacare 2006: op zanderige
bodem, sappig en fris, met veel
carignan die een stevige ruggengraat geeft; 2005: ronder.
• Le Claux 2005: erg benadrukt
door de 30% mourvèdre.

DOMAINE LE GRAND VALLAT
• Gaia 2004: 80 jaar oude
grenache, is heel erg fruitig
gebleven, diepte.
• Domaine 2005: geconcentreerd,
nadrukkelijk karaktervol.
Een domein van Ventouxwijn dat
4 jaar geleden gecreëerd werd,
uitsluitend rood en in kuip vergist
en gelagerd!

DOMAINE GIROD
• Bois Sauvage: vooral grenache,
sappig, veel kruiden van het
begin tot het einde.
• Prestige 2003: blijft erg fris.

LE REPAIRE

• Ventoux rouge 2005: erg elegant,
zijdezacht tannine, stevige
minerale ruggengraat, erg lang.
• Ventoux blanc 2005: honingachtig + gedroogde bloemen,
zachte kruiden, erg gespannen in
de smaak, ontzettend mineralig.

CELLIER

DE

MARRENON

• Orca III Ventoux 2004: veel fruit
en erg sappig.
• Terre du Levant 2006: fris, fruitig
en floraal. Dit domein heeft
veel inspanningen geleverd
inzake kwaliteit, en dat merkt
men.

MAS

DU

FADAN

• Ventoux Les Fées 2005: grenache,
syrah, carignan en cinsault die
in kuip vergist worden: structuurvol en smeuïge lengte.
• Rosé 2006: erg floraal en fruitig.

GÉANT

• Ventoux Le Baiser du Géant:
tintelend fruitig.
• Le Bouquet du Géant: verleidelijk, wel meer gestructureerd.
• La Flamme du Repaire: roséwijn
voor de tafel.
Dit bedrijf is uit de coöperatie van
Mazan gestapt en verbouwt nu
biologisch. Er worden vlotte wegdrinkende wijnen geproduceerd,
lichtvoetig maar evenwel karaktervol. 1ste jaargang in 2006.

DOMAINE GUILAUME GROS
• El Niño Loco 2006: fris, levendig,
sappig.
• Pourquoi Pas? 2005: erg veel
tonen van kers en zwarte truffel
+ chocolade, fruitig in een lange
finale.
• Ara 2003: volumineus, fris,
36 maanden in kleine foeders.

DOMAINE CHINIARD
• Ventoux: karaktervol, veel
frisheid en elegantie.

Op weg naar Beaumes
Onze rondrit brengt ons in de
feestzaal van Beaumes de Venise.

DOMAINE
DOMAINE SAINT JEAN
DU BARROUX

DU

DE L’AMAUVE

• La Daurelle 2006 is een precies
afgebakend perceel met oude
wijnstokken: tonen van donker
fruit, streng ook, beter nog wat
wachten. Christian Vœux is de
œnologue van Mont-Redon, zijn
druivelaars staan op percelen
van de gemeente Séguret.

DOMAINE

DES

BERNARDINS

• Muscat 2005: smeuïg, fris,
smaak van overrijp edel fruit,
peer, kandij, lavendel, perzik;
2006: amandelgebak, erg
fris, precies evenwicht,
zo lekker!

DOMAINE BEAUVALCINTE
• Les 3 Amours 2004 (Beaumes):
veel fruit, versmolten tannine,
lengte.
• Côtes-du-Rhône 2004: Viognier
van hooggelegen wijngaarden,
anijsachtig, witte bloemen,
fraaie lengte.

Publiciteit

oude aanplant blijft toegelaten), tonen van donker fruit.
• Calligraphe 2005: korte pulpgisting, erg sappig.

(Vervolg blz 24)
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Domaine de l’Amauve

CLOS

DU

CAILLOU

• Côtes du Rhône Réserve 2005:
bijna overrijp, erg geconcentreerd.
• Quartz 2006: kristalijn tannine,
donker fruit, karaktervol.
• Réserve 2006: grootse finesse,
lengte mineralig, evenwichtig.
En we eindigen onze dag te
Séguret (opnieuw in een lokale
feestzaal) voor een laatste toer in
de zuidelijke Côtes-du Rhône.

DOMAINE DES COTEAUX
DES TRAVERS
• Rasteau Réserve 2005: elegant
et krachtig.
• Prestige: erg expressief,
mineralig wit en smeuïg.

DOMAINE BEAURENARD
• Côtes-du-Rhône 2005: fris,
sappig, leutig.
• Rasteau 2005: eleganter dan
krachtiger.
• Argiles Bleues 2004: gesloten.
• Rasteau doux 2001: veel truffel
met cassis, erg veel tonen van
gevulde truffel met cassis,
donkere chocolade en vers fruit.

DOMAINE

DES

ESCARAVAILLES

Publiciteit

• La Boutine Cairanne 2005: erg
vrolijk, vol en mineralig.
• La Ponce Rasteau 2005:
krachtig, grootse lengte.
• Hautes Granges Roaix 2005:
meer houttonen.
• Rasteau muté: krokant gesuikerde zoetheid.

December 2007 / Januari 2008
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DOMAINE

DU

TRAPADIS

• Côtes-du Rhône 2005: erg fris
en fruitig.
• Rasteau 2005: zijdezacht taninne,
lengte.
• Rasteau VDN 2005: ook zijdezacht, delicaat fruitig, goede
stevig structuur in een goed
evenwichtige smaak.
• Rasteau Naturellement Doux
2005: de 2003 was al geniaal,
hier wordt het bevestigd met
een geur van olijf, truffel, cacao,
tabak, maar alles blijft erg fris.
De zachtheid wordt amper
waargenomen, een echte lekkernij. We gaan allen naar het
“Trapadijs”.

DOMAINE

DE

MOURCHON

• Séguret Grande Réserve 2005:
65% grenache, “Vieilles Vignes”,
een klasserijke Séguret die
aantoont dat ook deze “Village”
prachtige dingen kan voortbrengen.

DOMAINE COMBE JULIÈRE
• 2005: erg sappig, toch goede
structuur dankzij de 20% mourvèdre, de VDN is smeuïg, floraal,
een delicaat snoepje. Het
domein is in 2004 als lid uit de
Cave de Rasteau getreden.

Marc Vanhellemont

Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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De rode Provencewijnen
Wie Provence zegt, denkt
rosé en hij heeft nog
voor 80% gelijk ook.
Achter de zachte kleur,
verbergen zich twee
andere waarover men
weinig spreekt: de witte en
de rode Provencewijnen.
Beiden kunnen verrassen.
Elke nieuwsgierige wijnamateur is het aan zichzelf
verplicht om die eens
van dichtbij te bekijken,
”aanraken is kopen”, niet?
Ditmaal zijn alle ogen
op de rode gericht, inclusief
de proeverij en het Comité
Interprofessionnel des vins
de Provence werkte
eraan mee.

in september geoogst. Eerst
koude maceratie van 5 dagen,
daarna 10 dagen pulpgisting,
assemblage van de pers- en
afloopwijn. Lagering in barriek.

L’ESPRIT DE PROVENCE 2004
DOMAINE DU GRAND CROS
TE CARNOULES

Aanlokkelijk, maar…

Kortom, als hij goed rijp is, is hij
de kompaan die men graag aan
zijn tafel uitnodigt.

De Provence is uitgestrekt! Waar
moet je in godsnaam naartoe om
te proeven?
Om het geheel wat te vereenvoudigen, volgt hier een selectie
van onze IVV-proevers, met een
aantal vaste waarden.

Troef 2: de bodem

Troef 1: wijnstokken
Syrah en grenache vormen het
klassieke duo in vele Zuiderse
wijnen. De mourvèdre geeft
diepte en de carignan, wanneer
nog aangewend, frisheid: belangrijk met het actuele klimaat. De
Provençaalse wijnen hebben echter
een bijkomende troef: er mag
cabernet-sauvignon in de assemblages. De Middellandse Zee lacht
hem toe en heeft hier een totaal
ander karakter. Hij blijft even
tanninerijk als in de koelere en
vochtigere zones… maar wint aan
verve, aan generositeit, terwijl de
structuur toch benadrukt wordt.

De rijkelijkheid in de diversiteit!
Een onvoorstelbare opeenvolging
van bodemtypes, gekoppeld aan
sterk afwissellende klimaatstypes
vermijdt de standaardisatie! De
Provence kende vele geologische
verschuivingen. Ze vormen de
basis voor het wijngebied met een
vaak miskende rijkdom. Of het nu
om mica leisteen gaat in La
Londe-les-Maures, kalklagen te
Correns of de basaltachtige grind
van Beaulieu, de bodems geven
elk hun aparte minerale eigenheid.

Proeverij van de rode
Provencewijnen
CÔTES DE PROVENCE

CHÂTEAU DE PAMPELONNE 2004
SAINT-TROPEZ
Granaatrode kleur, tonen van
gedroogde bloemen, doordringend parfum met tinten van
granaat en rode bes, tijm, salie
en kaneel, gedroogde abrikoos
met appelsien en kumquat, jeneverbes die de garrigue oproept,
bessen en kreupelhout en een
frisse gepeperde munttoon die in
de finale komt opzetten,
Het is een assemblage van 40%
syrah, 40% grenache en 20%
mourvèdre, gemiddeld 30 jaar
oud met rendement van 45 hl/ha.
De druivelaars groeien in
gneisachtige graniet en worden

De kip of het ei?
Rode wijn uit de Provence vindt
men amper, of toch weinig!
De cavist verantwoordt dat met
te zeggen dat het aanvraag klein
is. Nochtans vragen vele wijnliefhebbers aan producenten waar
ze die lokaal geproefde (of bij
beter bevoorrade vrienden) lekkere rode wijnen kunnen aankopen.
Vreemd toch? Weinig communicatie of weinig gehoor?
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Donkere granaatrode kleur, geur
met veel tonen van framboos- en
rode bessenjam, aardbei en
veenbes, met enkele tonen van
braambes en blauwe bes.
Verleidelijke fruitige smaak met
verfijnd tannine, in de middensmaak tonen die aan de garrigue
doen denken, vooral kruidig met
tijm, rozemarijn en jeneverbes.
De smaak is te vergelijken met
een frisse ochtendwandeling die
overgaat in de zachte warmte
van de middagzon.
Syrah en 35 jaar oude carignan
die in kalkachtige puinsteen zijn
aangeplant, 35 hl/ha, half september geoogst, ontrist en zacht
gekneusd, weekt 4 dagen pre-fermentair op koude temperatuur,
15 dagen gisting met regelmatig
overhevelen, in kuip verouderd,
in augustus gebotteld.

CHÂTEAU PEYRASSOL 2004
CHÂTEAU COMMANDERIE
DE PEYRASSOL
Matig geconcentreerde granaatkleur, ruikt naar leder, wat absint,
peper, droge koekjes, lijkt eerst
niet fruitig en plots kers, aardbei
en wilde peper.
Hetzelfde in de smaak, eerst wel
wat tannine, ook zoethout met
wat peper overgoten met veel
fruit, zijdezachte smaak met frisse
toon van citrusschil, onbelemmerd sappig.
Cabernet-sauvignon en syrah
van zeer oude wijnstokken en
rendement van 30hl/ha. met de
hand geplukt, ontrist, 3 weken
pulpgisting en 12 maanden
lagering in barrieken, waarvan
1/3 nieuw hout.
(Vervolg blz 26)
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Fraaie tonen van peper, kaneel en
kardemom. Men proeft ook het
fruit, samen met een florale
elegantie die in de finale wat
verloren loopt in de kruidigheid
van de garrigue. Zijdezacht taninne
dat in het smeuïge wegkwijnt.

CUVÉE PRIVÉE 2004 DOMAINE
SORIN TE SAINT CYR SUR MER
Zeer donkere granaatkleur, de
geur is onmiddellijk sappig en
gekruid vlezig, de frisheid wordt
door kers en cassis benadrukt, de
getoaste vanille bij de eerste
smaak is merkbaar, waarna de
sappige vlezigheid van morelkers
en vanille van een kersentaart
komt opzetten. Daarna ook
onverwacht fris met zijdeachtig
tannine, gevolgd door de kruidige
garriguetonen.
Deze wijn assembleert 50% syrah,
40% mourvèdre en 10% carignan, gemiddeld 20 jaar oud.

Aangeplant in rode grès en rendement van 50 hl/ha, geoogst op
8 september. Ontrist, koude
weking van 4 dagen, vergist bij
om en bij de 12°C in roterende
kuipen, supplementaire weking
op de warme moer, 12 maanden
lagering in barrieken van 228 liter,
10% nieuwe eik, oproeren van de
fijne droesem.

De wijn toont zijn karakter in
de smaak: een mengeling van
rusticiteit en levendigheid,
geparfumeerd met een elegant
toontje lavendel en wat sandelhout. Explosieve kruidige finale die
lang nazindert.
Grenache, syrah, mourvèdre en
oude carignan (80 jaar oud).
De bodem is mica-schiste, met
een oriëntatie naar de zee. De
wijn wordt in houten foeders van
80 hl gemaakt en lagert in barriek.

CHÂTEAU LES VALENTINES 2005
TE LA LONDE-LES-MAURES
Goed benadrukte granaatkleur.
In de geur treffen de tonen van
sleebes en rode bessengelei,
samen het florale van iris en lelie.

CUVÉE PRIEURE 2005
CHÂTEAU SAINTE ROSELINE
TE LES ARCS SUR ARGENS
Inktachtige robijnkleur, elegante
geur met onmiddellijk fijne tonen
van cassis, braambes en blauwe
bosbes, ook wat gerookt en het
kruidige van de garrigue.
In de smaak is het effect van de
houtlagering goed opgenomen.
Alhoewel het tannine strak is,
wordt het goed door het smeuïge
getemd. Veel lengte met zoethout
en cassis.
De druivelaars -syrah, mourvèdre
en cabernet-sauvignon - zijn 60 jaar
oud, in kleibodem aangeplant,
brengen 36 hl/ha op, werden
eind augustus, begin september
geoogst. Vergist in foeders en
12 maanden gelagerd in barrieken
met oproeren of “batonnage”.

CHÂTEAU LE PAS DU CERF 2005
TE LA LONDE-LES-MAURES
Donkere granaatkleur. Geur met
veel rood en donker fruit, rode
bes, framboos, braambes en cassis.
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Een streepje cultuur tussendoor:
het château dankt zijn naam aan
de passage van François I die op
weg was naar het huwelijk van zijn
zoon (de toekomstige Hendrik II)
met Catharina de Medici. De
koning verbleef enkele maanden
aan de kust. De hertog van
Provence, kasteelheer van Hyères,
nodigde hem uit voor de jacht.
In het valleitje kon er niet te paard
gejaagd worden. De koning achtervolgde het grote dier dan maar te
voet (“au pas”)en doodde het.
Sindsdien heet de plek “Pas du Cerf”.
Assemblage van 70% syrah,
30% grenache, 20 jaar oud en in
leisteen aangeplant.
Rendement van 40 hl/ha, begin
september geoogst, 1 maand
gisting en veroudering in roestvrijstalen kuipen.

RÉSERVE 2005
DOMAINE SAINT ANDRÉ
DE FIGUIÈRE
TE LA LONDE-LES-MAURES
Violetachtige granaatkleur.
Wat toast in de geur met tonen
van gepureerd donker fruit met
wat menthol, vleugje hout met
daarna opzettend fruit, bloemen
en korreltje peper dat de smaken
van cassis, braambes, framboos,
lelie en violet lang benadrukt.
Deze Réserve assembleert 90%
mourvèdre (35 jaar oud) en
10% syrah (10 jaar oud), die
aangeplant zijn in het voorgebergte van het “Massif des
Maures”, tegenover Porquerolle;
leisteenbodem.
De wijn wordt sinds 1979 biologisch verbouwd. Het rendement
voor de mourvèdre bedraagt
35 hl/ha en 30 hl/ha voor de
syrah. Gedeeltelijk ontristen,
manueel onderdompelen van de
moerkoek, 30 dagen pulpgisting.
Lagering in barrieken van 300 l
die 4 jaar oud zijn. Oproeren en
na 1 jaar, in oktober gebotteld.
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CHÂTEAU
2006

DE LA

er goed tot zijn recht en de papillen genieten er van. Erg krokant
en plezant. Men heeft zin om
hem te drinken. Kruiden en florale
tonen tekenen de finale.
De wijn is een assemblage van
50% syrah, 30% cabernet-sauvignon en 20% grenache. De wijnstokken zijn 30 jaar oud en
groeien in een kleibodem. De
pulpgisting duurt 30 dagen en de
wijn veroudert 9 maanden in
eikenhouten tonnen, waarvan 1/4
nieuw zijn. Lagering met regelmatig oproeren van de droesem.

COULERETTE

Donkere granaatkleur. Warme
geur van aardbeienjam die de lippen donker kleurt. Ook een elegant floraal toontje, wat karakterversterkende peper, mengeling
van rood en donker fruit in de
smaak, wat muskaat en jeneverbes om aan de Provence te
herinneren, zijdezacht tannine,
krokante frisheid. Kortom een
fraaie wegdrinkende wijn.
Grenache, syrah en cinsault, aangeplant in leisteen, weking vóór
de gisting, verouderd in betonnen
kuipen, na 6 maanden gebotteld.

COTEAUX D’AIX

ÉTIQUETTE NOIRE 2004
CHÂTEAU BEAUFÉRAN
Inktachtige granaatkleur. Veel
geroosterde en gebrande tonen,
ook wat cacao en zoethout, rondom gekonfijte zwarte kers. Het
tannine smelt in de overvloedige
vlezige fruitigheid: vijg, dadel,
sleebes, cassis en braambes. Wat
kruiden om het geheel te verheerlijken. Alles in een vrij traditionele
stijl, die hetzelfde hangerige effect
veroorzaakt als verfijnde likeurtjes.
Assemblage van 80% syrah,
10% cabernet-sauvignon en
10% grenache. Rendement van
35 hl/ha. De druiven zijn in kalkachtige aanslibbingen op een
kleilaag aangeplant. Volledige
ontristing, dagelijks overhevelen,
pulpgisting van 15 dagen bij een
temperatuur van 25 à 29°C.
Veroudert 1 jaar in barriek.

De wijn, die bij de aanzet nog
volledig gesloten lijkt, komt
daarna verrassend opzetten.
Met cabernet-sauvignon en grenache gemaakt. De wijnstokken
zijn tussen de 25 en 30 jaar oud.
Werden in kalkachtige kleibodem
aangeplant. Het rendement
schommelt rondom de 45 hl/ha.
Geoogst in oktober. 25 dagen
pulpgisting. Worden in november
in tonnen overgeheveld. Twee
jaar verouderd in 1/3 nieuwe
eikenhouten tonnen en 2/3 in
tonnen van 1 tot 3 jaar oud met
regelmatig oproeren.

om het aardse karakter te temmen.
Veel mineraliteit die door de
lagering benadrukt werd, in de
finale toont hij zich wat losser:
veel fruit, kruiden en een florale
elegantie, benadrukt met een
goede frisheid.
Syrah, cabernet-sauvigon en grenache aangeplant in een bodem
van kalk en aangeslibd leem op
de zuidelijke hellingen van de
Badasset. Het rendement
bedraagt 35 hl/ha. Men oogst
met de hand en de druiven
worden afzonderlijk vergist met
pulpgisting. Veroudering in barrieken gedurende 18 maanden. De
wijn wordt 6 maanden voor het
commercialiseren gebotteld.

CUVÉE DU TEMPLE 2005
CHÂTEAU BAS
Violetgetinte granaatkleur. In de
geur erg veel cassis, wat
geroosterd, nootjes en amandel.
Ook wat zoethout. Wat overrijpheid in de smaak dat het fruitige
suaver maakt en dat is goed. De
wijn vraagt nog wat veroudering

DOMAINE DE LA CADENIÈRE 2005
TE LANÇON DE PROVENCE
Violetgetinte granaatkleur; ook
violet en roos in de geur. In de
smaak verleidelijk en goed
beheerst tannine. Het fruit komt

ESPRIT SUD 2005
LES QUATRE TOURS
CAVE DE VENELLES
Violetgetinte granaatkleur. Wat
hout in de geuraanzet, daarna
veel fruit met rode bes, framboos
en bosaardbei, vervolgens exploderende florale tonen met lavendel en mimosa. In de smaken
nemen de kruiden het over met
peper en kurkuma en gaan het
eerder waargenomen fruit vooraf.
Een minerale structuur met een verfijnd streepje tannine in een zijdezachte smaak. Een elegante wijn
die maar al te graag de dorst lest.
Assemblage van 40% syrah,
40% grenache en 20% cabernetsauvignon, 20 jaar oud en in
mergel- en keienachtige bodem
aangeplant. In de laatste week van
september geoogst. Drie weken
pulpgisting met regelmatige
overheveling. De wijn veroudert
12 maanden in barrieken van 2 en
3 jaar oud. Lagering met oproeren
van de droesem.

Marc Vanhellemont
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

CHÂTEAU DU GRAND SEUIL
2004 PUYRICARD

DE SELECTIE VAN IVV
Matig intense granaatkleur.
Geuren die aan confituur van
morelkers doen denken,
gekruid met wat kaneel, verfrist met wat sinaasschil en
een streepje zoethout. In de
smaak aait het tannine de
papillen, maar het blijft toch
strak, alhoewel ondergedompeld in veel fruit. Veel
frisheid met een anijstoontje
dat het fruit aanwakkert.

L’Esprit de Provence 2004
Domaine du Grand Cros
te Carnoules
Cuvée Privée 2004
Domaine Sorin
te Saint Cyr sur Mer
Château Le Pas du Cerf
2005 te La Londe-lesMaures
Cuvée du Temple 2005
Château Bas te Vernègues
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Jasnières & Co
Touraine is één van de grootste appellaties van de
Loirevallei. De AOC Touraine staat bij de consument gekend
voor zijn sauvignon blanc wijnen, de roséwijnen en de
“kleine” rode wijnen tegen heel aanvaardbare prijzen. Het
is een feit dat het imago van de regio meer gestoeld is op
zijn historische kastelen dan op zijn wijnen.
En nochtans, de regio is rijk aan mooie AOC’s:
Chinon, Bourgeuil, Saint-Nicolas de Bourgeuil,
de bakermat van de cabernet franc; Vouvray en Montlouis,
de thuishaven van de chenin blanc; het zijn allemaal
namen die de wijnliefhebber bekend in de oren klinken.

WIJNTOERISME - WIJNTOERISME

Bij deze namen dient ongetwijfeld
een andere appellatie gevoegd te
worden die weliswaar minder
gekend is bij de wijnliefhebbers:
Jasnières, een kleine parel voor de
“die hard fans” van de chenin, HET
druivenras bij uitstek van de regio.
Op een veertig kilometer ten noorden van Tours strekt deze appellatie

zich over 4 km langs de hellingen
op de rechteroever van de Loir uit
(niet te verwarren met de Loire). Dit
impliceert dat deze streek zich buiten het toeristisch circuit van de
Loire situeert. Ook de wijngaarden
werden gedurende lange tijd genegeerd. Hier was er niet alleen plaats
voor wijnbouw maar ook voor ande-

Voorbeeldhuwelijk

re teelten, in die mate dat de wijngaarden tijdens de jaren ‘60-’70
quasi met uitsterven bedreigd
waren. De buren, Coteaux du Loir
en Coteaux du Vendômois, waren
in diezelfde periode hetzelfde lot

beschoren. Gelukkig ging het vanaf
de jaren ‘80 opnieuw de goede
richting uit en dat dankzij 2 à 3 personen waaronder Joël Gigou. Zijn
rol werd pas echt duidelijk tijdens
de jaren ‘80 met de kwalitatieve

De cijfers spreken voor zich: 24
gecontroleerde herkomstbenamingen (AOC) voor de wijnen en
5 voor de geitenkazen. En dan
moet je weten dat Frankrijk er
slechts 11 telt! Kwalitatief, gereputeerd maar ook gediversifieerd.
We zijn er verdomd zeker van dat
iedereen hier ruimschoots aan zijn
trekken komt!

Ziedaar waarom de wijntraditie
verankerd is in onze regio!

De invloed van de Franse
geschiedenis

De diversiteit van onze wijnen
houdt in de eerste plaats verband
met het terroir. Uiteraard met de
bodemgesteldheid maar eveneens
met het klimaat. Dit laatste element zorgt voor verschillende en
karaktervolle jaargangen.

Wijn is verheven tot levenskunst en
als er één regio is die hier perfect
aan beantwoordt dan is het wel
de onze!
De wijntraditie in de regio Centre is
onlosmakelijk verbonden met de
Franse geschiedenis. Denk maar
aan de koningen en hun hoven
voor wie talrijke feesten georganiseerd werden. Ze is eveneens
verbonden met de kerk. Getuige
hiervan zijn de vele abdijen in onze
regio die allen hun steentje bijgedragen hebben m.b.t. de kwaliteit
van de wijngaarden.

© C. Lazi - CRT Centre

Het is een absolute evidentie. Hoe kan je de regio Centre
passeren zonder halt te houden bij zijn twee niet te missen
producten? Wijnen en kazen symboliseren hier nog meer
dan elders de ziel van het terroir. Reeds eeuwen een
samenspel tussen mens en natuur; een prachtvoorbeeld
van kennis die generatie op generatie doorgegeven werd.
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De link met het terroir

© M. Jauneaud - BIVC
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heropleving van de twee AOC’s
Coteaux du Loir en Jasnières die
samen met de naburige gemeentes
Marçon en La Chartre-sur-le-Loir
door het leven gaan.

De drie AOC’s van de Loir

Domaine de Bellivière

uit mergel, kalk en zandsteenhoudende bodems. Het was pas in 2001
dat dit wijngebied zijn AOC status
toegewezen kreeg.
De witte wijnen worden gemaakt
van de chenin blanc die meestal heel
wat zuren bevat en gekenmerkt
wordt door aroma’s van groene
appel en vuursteen. Slechts de beste
wijnbouwers weten dit stadium van
rijpheid te overschrijden en zorgen
(Vervolg blz 30)

2005 wordt nu reeds onder de
grootste jaargangen gecatalogeerd
want alle natuurlijke parameters
waren op de afspraak. Wit, droog of
zoet, zijn rijk aan aroma’s met een
mooie finesse; de rode wijnen
hebben een diepe kleur met verfijnde
aroma’s van zwart en rood fruit.

De 24 gecontroleerde
herkomstbenamingen

Vijf druivenrassen,
de ambassadeurs
van ons terroir
De Sauvignon blanc, afkomstig uit
de Loire; de Chenin, zeer oud in
onze regio; de Cabernet franc,
overgewaaid van Bordeaux, de
gamay en Touraine en de Pinot
noir, ambassadeur van de rode
wijnen uit de Centre Loire, vormen
samen de 5 belangrijkste rassen
van onze wijnstreek.
De meeste Loirewijnen worden van
één enkel druivenras gemaakt. Ze
bezitten een mooie frisheid en zijn
verrassend fruitig. Het zijn plezierige
en makkelijk toegankelijke wijnen
die je drinkt onder vrienden.
Maar ook tijdens de maaltijd, van

Wijngaarden te Sancerre © E. Mangeat - CRT Centre

Gereputeerde appellaties

aperitief tot dessert, bestaat er een
andere Loirewijn die zich perfect
weet te harmoniëren met eender
welk type gerecht. Allen hebben ze
één gemeenschappelijke karakteristiek: ze zijn afkomstig van
domeinen die hun familiaal karakter
en eigenheid wisten te behouden.
Ze vallen op door hun authenticiteit. Het zijn wijnen met een
lange traditie, gemaakt door
wijnbouwers die iedere dag
opnieuw proberen een maximale
expressie uit hun terroir te halen.

Sinds september 2006 telt de regio
Centre 24 gecontroleerde herkomstbenamingen op het vlak van
wijn. Een bewijs van kwaliteit!
Bovendien is de reputatie van sommige AOC’s torenhoog:
Sancerre waar de wijngaarden nog
dateren uit de XII e eeuw dankzij
het werk van de monniken van
Augustins de Saint-Satur en de
Comtes de Sancerre. Later zal
Hertog Jean de Berry zijn stempel

29

Bourgueil, Saint Nicolas de
Bourgueil, Cheverny, Chinon,
Coteaux du Giennois, Coteaux
du Loir, Coteaux du
Vendomois, Cour-Cheverny,
Crémant de Loire, MenetouSalon, Montlouis-sur-Loire,
Quincy, Reuilly, Rosé de Loire,
Sancerre, Touraine, Touraine
Amboise, Touraine Azay-leRideau, Touraine Mesland,
Touraine Noble Joué, Valençay,
Vouvray, Orléans, OrléansCléry, Châteaumeillant
(AOVDQS)

op deze topwijnen drukken. De
witte wijnen zijn fris, verfijnd en
fruitig; de roséwijnen subtiel en
zacht; de rode aromatisch en rond.
De appellation Reuilly, waarvan de
wijngaarden zich uitstrekken in het
hart van Berry, kan prat gaan op
zijn kwalitatieve bodems en omgeving, en dat reeds sinds de VII e

WIJNTOERISME - WIJNTOERISME

De Coteaux du Loir telt een zeventigtal hectaren op een krijtbodem
die bedekt is met leem doorspekt
met silex of zand, langs de beide
kanten van de rivier. De hellingen
zijn vrij steil en naar het oosten en
het westen georiënteerd. Jasnières
zelf neemt zo’n zestig hectaren voor
haar rekening op een unieke heuvel
die geniet van een zuidelijke expositie en sterke glooiingen. De grond is
er rijk aan silex die de warmte
opslaat terwijl de oostelijke kant dan
weer uit grote blokken kalk bestaat.
De Coteaux du Vendômois liggen
een paar kilometer verder oostwaarts, tussen Vendôme en
Montoire, en nemen de beide oevers
van de Loir voor hun rekening.
De oppervlakte bedroeg 153 ha in
2004 en de wijngaarden strekken
zich uit over hellingen die bestaan
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voor meer rijpere wijnen met
relatief rijkere aromacomponenten.

De kwaliteitswijnbouwers
• Naar mijn mening is één van de
voorbeelddomeinen binnen
Jasnières en de Coteaux du Loir het
Domaine de Bellivière van Eric
Nicolas. Hij is afgestapt van het
idee van massale selectie en kiest

de cuvées Calligramme en les
Rosiers zijn altijd wondermooi
gevuld en getuigend van zuiverheid, met voor de tweede in 2004
aroma’s van perzik, citrusvruchten
en een tikkeltje restsuiker. In rood
biedt de cuvée Rouge-Gorge 2004
een schitterende neus met aroma’s
van gepeperd rood fruit, karakteristiek voor het lokale druivenras,
de pineau d’aunis. Zachter is de
2005 maar ook die behoudt zijn
peperig kantje.
• Op het Domaine de la
Charrière, stellen vader en zoon
Gigou elegante wijnen voor die
zowel frisse citrusvruchten als fijnzinnige mineralen bevatten.
In grote jaren zijn de wijnen
krachtiger zoals bijvoorbeeld de
Clos Saint-Jacques 2005 met zijn
rijke aroma’s en mooie vulling. De
Cuvée Paradis zal sneller te drinken
zijn dankzij zijn rondheid en aroma’s van gekonfijte citrusvruchten.
• Christian en Nathalie
Chaussard hebben sinds enige
jaren hun intrek genomen op het
Domaine Le Brisseau. De wijnen
kunnen gecatalogeerd worden als

nu voor een optimaal tot uiting
brengen van zijn terroirs. In 2005,
een heel mooi jaar, weet zijn Cuvée
Vieilles Vignes vitaliteit en rijpheid
naadloos aan elkaar te rijven met
aroma’s van gedroogde abrikoos,
amandel en fijnzinnige mineralen.
In 2004 daarentegen zijn deze
laatsten agressiever, lees een ietwat
door de grond gekenmerkt met
aroma’s van varen. Onder Jasnières,

“Natuurlijke Wijnen”. De witte
wijnen bezitten een mooie rijkheid
gevuld door het fruit, een minerale
frisheid maar ook oxidatieve sporen
die deel uitmaken van hun karakter. In rood toont Les Mortiers heel
mooi het potentieel van de pineau
d’aunis op dit terroir aan. De 2004
is goed gestructureerd met aroma’s
van bosbessen, zoethout en peper.
• Een grote wijnbouwer in de
Coteaux du Vendômois is Patrice
Colin, een gepassionneerde man
die veeleisend is en streeft naar
duidelijke terroirwijnen. In wit bezit
zijn Cuvée Vieilles Vignes steeds
een uitstekende vulling en vitaliteit
terwijl de Pente des Coutis 2005
een prachtvoorbeeld is van verrassende rijpheid met aroma’s van
gekonfijte abrikoos.
• Emile Hérédia van het Domaine
de Montrieux is een voorstander
van wijnen zonder zwavel. Zijn
wijnen zijn vlot te drinken zowel in
rood als in wit.

Bernard Arnould
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36

WIJNTOERISME - WIJNTOERISME

© E. Mangeat - CRT Centre

Een gamma unieke wijnen:
Wit, hoofdzakelijk droog, maar ook zoet of likoreus..
Rood, vlot drinkbaar of met bewaarpotentieel, passend bij elke
gelegenheid.
Frisse en zachte roséwijnen, te drinken tijdens de zomer.
Mousserende wijnen, gemaakt volgens de methode van een
2e gisting op fles, voor al uw feestelijke aangelegenheden.

eeuw. De witte wijnen bezitten
florale en vegetale aroma’s die zich
mooi rond in de mond weten te
manifesteren. De rode wijnen zijn
vol en toch elegant met mooi fruit.
De roséwijnen van pinot noir zijn
zacht en delicaat.
De appellation Touraine, neemt een
belangrijk deel van de oppervlakte
van de Indre-et-Loire aan de poort
van Sologne voor haar rekening.
Ze zorgt voor droge wijnen met
intense aroma’s en voor ronde en
fruitige rode wijnen.
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tologische omstandigheden zijn de
witte wijnen droog of zoet, of worden ze gevinifieerd als schuimwijnen.
Ze kunnen zeer lang bewaren, zelfs
meer dan een eeuw.
Op de linkeroever vinden we de
AOC Montlouis-sur-Loire die al naargelang de klimatologische omstandigheden heel divers uit de hoek kan
komen. Hier worden wijnen gemaakt
van de chenin blanc, zowel in stille
als mousserende versie.

De wijngaarden van de AOC
Bourgueil, de bakermat voor prestigieuze rode wijnen, kent een lange
traditie geïnspireerd op Rabelais en
Ronsard.
De AOC Chinon wordt gekenmerkt
door zijn oude wingerds en staat
synoniem voor elegante rode wijnen.
De wijnen kunnen jong gedronken
worden maar bezitten eveneens een
mooi verouderingspotentieel. De
wijngaarden van Vouvray grenzen
aan de rechteroever van de Loire.
Al naargelang het jaar en de klima-

producenten een bezoekje te
brengen. U kunt er kennis maken
met de karakteristieke producten

Breng ons een bezoekje!
De wijnen en kazen zijn het resultaat van een doorgedreven kennis
die generatie op generatie werd
doorgegeven. Aarzel niet om onze

30

© C. Lazi - CRT Centre

IVV 128NLb

3/12/07

11:26

Page 31

Rubriek uit de Loire

KOOKCURSUS IN CHARME
GASTENKAMER
IN ST AIGNAN SUR CHER

TERROIR EN
GASTRONOMIE
IN SANCERRE

Charcuterie uit Touraine
© C. Lazi - CRT Centre

van onze regio die prat gaan op
hun rijke geschiedenis.
In de kelders of bij de kaasboeren
ontdekt u het uniek karakter van
ons terroir en de levensvreugde
van de producenten die dit terroir
bewerken.

3 dagen/3 nachten in half pension
Het bereiden van ganzenlever,
terrines, terroirproducten,
wild,… laat u verleiden door
de sfeer die deze oude gerestaureerde hoeve uitstraalt en die

3 dagen/2 nachten – hotel 3 *
in Sancerre met
inbegrip van een
gastronomische
maaltijd
Bezoek aan de
kelders waar de
gereputeerde
“crottin de
Chavignol” rijpt; wijnproeverij,
bezoek aan het Maison de
Sancerre met zijn beroemde
collectie aardewerk van het
Château de Maupas.
Prijs: 196 euro per persoon
Contact: Loisirs Accueil du Cher
Tel: 00 33 2 48 48 00 18
E-mail : loisirsaccueil@cdt18.tv
www.loisirs-accueil-cher.com

nog zoals vroeger bemeubeld is.
Proef ter plaatse uw eigen
bereidingen en ga terug nar huis
met uw afgewerkt product.
Prijs: vanaf 375 euro per persoon
(of 600 euro voor 2 personen).
Contact: Bernard en Chantal Bodic
Tel: 00 33 2 54 75 43 89
E-mail : lesaulnaies@aol.com
http://lesaulnaies.ovh.org

Meer info:
• over de wijnen van Sancerre:
www.vins-centre-loire.com
• over de andere Loirewijnen: www.vinsvaldeloire.fr
• over de verblijven in de regio Centre Val de Loire:
Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire
Tel: 00 33 2 38 79 95 28 – Email : crtcentre@visaloire.com
• in België : Maison de la Franceinformeert u op
Tel : +32 (0)902 88025 - +32 (0)2 505 3829
En nog steeds... win uw verblijf in Frankrijk op
www.franceguide.com

Onderstaand enkele ideetjes voor
een leuke uitstap bestaande uit
verschillende thema’s en bestemmingen.
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BESTAAT ER EEN TYPEPROFIEL VAN EEN LOIREWIJN?
De langste stroom van Frankrijk baant zich een weg over duizend kilometer van haar uiterste grensgebieden in de Vivarais en de Velay tot haar monding in het westen van Nantes. Deze stroom telt heel
wat kilometers wijngaarden en bestrijkt 68 gecontroleerde herkomstbenamingen. De Loirevallei is dan
ook de derde grootste wijnregio van Frankrijk althans op het vlak van verhandelde volumes appellatiewijn. De om en bij de 7.000 ha wijngaarden zijn goed voor bijna 10% van alle Franse wijnen: bijna
1,4 miljoen hl witte AOC-wijn , 1,1 miljoen hl rode AOC-wijn, en nog eens 1,5 miljoen hl landwijn of
AOVDQS. Moeilijk om uit zo’n hoeveelheid één bepaald type Loirewijn te destilleren. Daarbij dient
nog rekening gehouden te worden met een veelheid aan bodemgesteldheden, diverse klimaattypes, tot
zelfs microklimaten, wat de enorme verscheidenheid aan druivenrassen én bijgevolg type wijnen verklaart. Daarenboven is het wijnlandschap zeer gefragmenteerd met talrijke zones zonder wijnbouw
zodat diverse appellaties van elkaar gescheiden worden. Dat is o.m. zo in de Côtes du Forez en
d’Auvergnes tot Valencay en Cour-Cherverny tot de poorten van de Touraine. Indien men toch een
gemeenschappelijke karakteristiek voor alle Loirewijnen wenst te vinden dat één gegeven vormt; m.n.
de rode draad door alle appellations: de zuurgraad. Aangezien de meeste wijngaarden vrij noordelijk
gesitueerd zijn zorgt dit voor frisheid en intense aroma’s en een mondvulling die varieert tussen elegant en krachtig voor zowel rood als wit. De impact van de jaargang speelt evenwel een kapitale rol:
oogst bij winden uit het westen, jaargangen die fris en regenachtig zijn, zorgen voor meer levendige
wijnen; oogst bij winden uit het oosten, zonnige jaargangen, resulteren in rijkere wijnen.
Toch blijft uiteraard de hand van de wijnbouwer ook een belangrijk element. De Loirevallei is het
koninkrijk van de familiale wijnbouwers met minder handelaars en coöperaties dan in andere wijnregio’s. Niet allen bezitten ze dezelfde kennis en nog minder dezelfde ambities: we zien dus een sterke
heterogene kwaliteit. Toch lijkt de jonge generatie klaar om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
Ze hebben heel wat technische bagage en zijn vertrouwd met de technieken uit de sector maar lijken
eerder bekommerd om de kwaliteit dan om het technologische vlak. En dient het nog gezegd?
Enkel de meest gepassioneerde wijnbouwers slagen er in om ook een “terroir persoonlijkheid” in hun
wijnen te leggen die ons uiteraard als wijnliefhebber enkel kan gelukkig maken!
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Een wijnregio in de kijker

En vergeten we de Luxemburgse wijngaard niet…
Wat valt er over de

Eén enkele herkomstbenaming (AOC)

Luxemburgse wijngaard
nog te vertellen? Het
is dichtbij en de banken
en benzinepompen zijn er
aanlokkelijk. Velen gaan
er regelmatig bijtanken en
dat in de vele betekenissen
van het woord. Voor de
anderen, de thuisblijvers,
zijn er de grootwarenhuizen
waar er aan de bleekgroene
etiketjes geen gebrek is. Stel
dat dit slechts het zichtbare
deel van de Markusberg,
heu … ijsberg is.
Een herziening met
Hervé Lalau.
De mooie Luxemburgse Moezel
telt slechts 1350 ha wijnland.
De wijngaarden strekken zich
van noord tot zuid uit over een
veertigtal km. 850 wijnbouwers
zijn er actief.
Het merendeel is aangesloten bij
één van de 6 coöperaties (verenigd onder de koepel Vinmoselle,
dat 60% van de productie voor
haar rekening neemt). Er zijn niet
meer dan vijftig werkelijk onafhankelijke wijnbouwers.

De vereniging Domaine &
Tradition telt er 7 en die horen
dan ook bij de besten. Zij verdelen
een deel van hun wijnen onder
een gemeenschappelijk label.

De terroirs van het kanton
Remich, in het zuiden, zijn
veeleer zwaarder en geven
ronde wijnen, die soepel en vlot
wegdrinken. Daar tegenover
staan deze van Grevenmacher,
kalkrijker, die over het algemeen
fijnere wijnen geven.
Deze complexiteit wordt nog
eens uitgebreid door de 9 toegelaten wijnstokken, die doorgaans
apart gevinifieerd worden (zie
kader).

Niettegenstaande de “kleine”
wijngaard, mag men weliswaar
wel over reële crus spreken: steile
hellingen, meerdere oriëntaties
tegenover de zon genereren een
wezenlijke diversiteit. Meer nog:
ook de bodem is erg verschillend.

WIJNSTOKKEN IN DE LUXEMBURGSE WIJNGAARD

• Pinot gris (krachtig, maar meestal iets levendiger dan in de
Elzas) kent de laatste jaren de grootste toename. Hij gaat van
3,5 naar 13,5 % van de aanplant (176 ha).
• Gewürztraminer (aromatisch en doorgaans ook elegant) blijft
zeldzaam (17 ha).
• Riesling, tot koning van de Luxemburgse druivelaars gekroond,
is in de laatste 25 jaar van 10 naar 12,5% beplant aandeel
gestegen, of 163 ha.
• Pinot noir (waarvan de beste, in de goede jaren, vooral in het
zuiden voorkomen) was tot in 1980 niet aangeplant, vandaag is
zowat 6,7% aangeplant (88 ha).
• Chardonnay maakt geen deel uit van de traditionele
Luxemburgse druivelaars. Slechts 14% van de aanplant, maar
die wordt vooral voor crémant aangewend. Soms ook voor
witte wijn, die dan wel in barriek vergist wordt.

De Luxemburgse aanplant veranderde in de laatste 25 jaar grondig. Stapsgewijs werd de aanplantoppervlakte van de edele wijnstokken vergroot ten koste van elbling en rivaner.
• Elbling, die lichte en zure wijntjes geeft, zag zijn aandeel in de
laatste 25 jaar met 9,8% afnemen (zowat 128 ha).
• Rivaner (ook nog müller-thurgau) is meer geparfumeerd.
In 1985 nog goed voor 46% van de totale wijngaard, nu nog
29,5% (of 384 ha).
• Auxerrois, is soepel en fruitig ziet zijn aandeel voortdurend
stijgen (van 12 naar 14%, of 182 ha).
• Pinot blanc (veeleer neutraal, behalve in de betere wijngaarden)
is wel in opmars (bijna 11% van de aanplant) omdat het een
goede basisdruif is voor crémant.

December 2007 / Januari 2008

En dit alles onder één enkele
herkomstbenaming, “Moselle
Luxembourgeoise”, maar de wijnen worden gerangschikt volgens
het waarderingscijfer dat ze na
een officiële proeverij verkregen
hebben. De beste zijn “Grands
Premier Cru” (hoogste cijfer),
“Premier Cru”, “Vin Classé” of
zonder vermelding. Het begrip
cru vertegenwoordigt hier een
bijzondere waarde.
Om te eindigen met deze algemeenheden, vermelden we toch
nog dat de Luxemburgse Moezel,
niettegenstaande de nabijheid
van haar Duitse homoniem en
de enkele gemeenschappelijke
druivelaars, toch bijzonder verschillend is van de Duitse Moezel.
In Luxemburg zijn de alcoholpercentages duidelijk hoger en
de late oogst wordt er niet zoveel
toegepast (zelfs al worden er van
dit type enkele uitstekende wijnen
gemaakt). Het gebruik van perceelbenaming (“einzellage”)
bestaat maar wordt niet zo vaak
commercieel aangewend.
Bovendien treft men hier minder
leisteenbodems aan, die aan de
Duitse Moezelwijnen hun niet te
evenaren mineraliteit geven.
Toch hebben ze dezelfde verouderingsmogelijkheden, vooral
dankzij hun fraaie zuurheid (meer
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uitgesproken dan in de Elzas,
trouwens). Wat er ook van zij, de
klanten kunnen amper wachten
en de ene jaargang verjaagt de
vorige uit de kelders.
Ook te noteren valt de opkomst
van de Crémant de Luxemburg
(met de Duitse Cremant Rheinland/
Pfalz, een van de twee enige die
buiten Frankrijk erkend zijn).
Doorgaans assemblages van
riesling, verschillende pinots en
chardonnay. Bernard Massard,
Saint-Martin en Pol Fabaire zijn,
inzake volume, de belletjeskampioenen. Toch zijn er talrijke
kleinere bedrijven die zich ook
aan schuimwijn wagen. De
belletjeswijn is doorgaans erg
levendig en vrij eenvoudig. Er zijn
er echter ook die complexer zijn
en de liefhebber kunnen verrassen
(de barriekcuvee van Alice
Hartnann, bijvoorbeeld).

De onontkoombare
domeinen
Kortom, de Luxemburgse Moezel
verdient een bezoek en vooral
volgende domeinen:

• Domaine Cep d’Or,
te Hettermillen (Auxerrois
Stadtbredimus Fels 2006**,
Gewürztraminer Coteaux
Signature 2006***, Pinot Gris
Stadtbredimus Primerberg
Signature*)
• Domaine Viticole Charles
Decker, te Remerschen (Crémant
Blanc de Noirs en verschillende
hoogwaardige “vendanges
tardives” - Pinot Gris, Auxerrois,
Riesling Eiswein…)
• Ali Duhr, te Ahn (Château
Pauqué Clos du Paradis
Chardonnay **, Pinot Gris 2005
Ahn Hohfels*** en Riesling
Vendanges Tardives Wormeldange
Nussbaum 2005 ***
• Alice Hartmann, te
Wormeldange (Crémant,
Riesling Wormeldange
Koeppchen 2006, cuvées
Terrasse*** en ook Chapelle)
• Max Lahr, te Ahn
(Riesling Ahn Palmberg 2005*)
• Mathis & Anouk Bastian, te
Remich (Pinot Gris Domaine &
Tradition 2005 ***, Pinot Blanc
Domaine & Tradition Auxerrois
Domaine & Tradition 2003)
• Domaines de Vinsmoselle, te
Stadtbredimus (breed gamma,
waar evenwel de Crémants Pol
Fabaire en het gamma Art & Vin
bovenuit steken - nu aan te
bevelen Pinot Gris Machtum
Ongkâf 2005*** en Riesling
Schengen Markusberg 2005**,
beiden “grands premiers crus”)
• Caves Henri Ruppert,
te Schengen (Riesling Côteaux
de Schengen 2006*)
• Caves Bernard Massard/Clos
des Rochers/Domaine Thill, te
Grevenmacher (Bernard Massard
Cuvée de l’Ecusson Millésimée*,
Clos des Rochers Riesling Fels***,
Auxerrois Domaine &Tradition**;
Thill Frères Château de
Schengen Pinot Gris 2005;
Gewürztraminer Domaine &
Tradition 2003)
• Caves Saint Martin/Gales,
te Remich (Crémant Rosé Saint
Martin **, Riesling Wellenstein
Kurchschels 2005*).
• A Gloden & Fils, te Wellenstein
(Auxerrois 2006 Barrique *)
• Sunnen-Hoffmann,
te Remerschen (Pinot Gris
Domaine & Tradition 2006**).

IVV-HARTENDIEVEN
• Mathis & Anouk Bastian,
Pinot Gris Domaine &
Tradition 2005: erg verfijnde
geur, tonen van witte perzik,
kweepeer, goed smeuïg, maar
niet papperig. De frisse
mineraliteit geeft veel heftigheid aan het charmeren
smaakgeheel.
• Domaine Cep d’Or,
Gewürztraminer Coteaux
Signature 2006: erg typerende geur van de druivelaar.
Tonen van roos, brede
smaak, smeuïg maar niet
papperig, gekruide finale,
pittig levendig zelfs (5,1 g/l
zuurheid).
• Ali Duhr Riesling
Domaine & Tradition 2005:
pompelmoes, lychee, fraai
mineralig, wat restsuiker dat
het geheel bindt, toch blijft
alles levendig.
De 1997 van hetzelfde
domein (cru Nussbaum) is al
even voortreffelijk.
• Vinsmoselle Art & Vin
Pinot Gris Machtum Ongkâf
2005: de lieftallige bijtjes
hebben zich over de wijn
ontfermd: de honing geeft
de toon aan. In de smaak
zijn het vooral verse amandelen die de papillen prikkelen. De textuur is fluwelig,
de finale gekruid. Een wijn
die tegelijk smeuïg en
krachtig is.

• Clos des Rochers
Riesling Domaine & Tradition
2003: deze riesling is afkomstig
van het fameuze terroir “Fels”
(of leisteenrots). Hij toont
citrus, ook wat gerookt (en dat
tikkeltje harsachtig, wat de
Fransen “pétrole” noemen).
In de smaak gaat de zuurheid
een fraai evenwicht aan met de
restsuiker. Vier jaar oud, maar
het is nu nog een kind, een
kunstenaarskindje, weliswaar…
• Domaine Mon Vieux
Moulin
Auxerrois 1999: het bewijs dat
ook auxerroiswijn kan verouderen. Hij is er zelfs beter op
geworden, dieper en substantiëler. Geur van kweepeer en
witte druif (is dat voor witte
wijn niet eigenaardig?…) de
smaak is smeuïg. Men treft er
ook wat tonen van geel rijp
fruit aan. Pas daarna komt het
mineralige (silex) opzetten.
De finale blijft soepel, romig
zelfs. Een uitstekende wijn.
• Alice Hartmann
Wormeldange Koeppchen
2006, Cuvée Terrasse: druif,
limoen en ook wat buks.
De smaak is geconcentreerd
en neigt naar kweepeer en is
ook mineralig.
Zeer lange finale.

Geen van deze domeinen heeft
een invoerder, maar de rit naar
Luxemburg duurt amper 2 uur.
Zoals een Britse collega, die hier
de hellingen kwam opkruipen en
vooral door een fraaie pinot noir
verleid werd, het verwoordde:
“men kan zich afvragen waarom
men 200 km verder zou rijden, de
Elzas doet toch niet beter…”. Zijn
er dan toch nog iconoclasten?
Kom er je zelf van overtuigen.
Wormeldange

Hervé Lalau
Voor verdere inlichtingen, zie blz 36
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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
A.F.

MAMPAEY Co.
&

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

Cellier & Epicure

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

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

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

02/421.60.80 – 02/421.60.81
Havenlaan 86 C – 1000 Brussel
contact@chai-bar.be – www.chai-bar.be

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

02/ 772.40.65
Orbanlaan 3 - 1150 Brussel

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

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

02/640.44.65

Champion

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78

Great Grapes Wine Belgium

Chai & Bar

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

Wine & Spirits Merchants Since 1691

maxi vins
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,…

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

Stockel - Kerkstraat, 181

02/346.94.07 - 02/345.59.47
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

Huy - Avenue de Batta, 5
Kuurne - Brugsesteenweg, 289
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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

Openingsuren feesten:
22-29/12: 10-18u
23-30/12: 14-18u
24-30/12: 10-16u
Gesloten op 25/12, 1-2/01

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

LA BUENA VIDA
Vinespa sa

Themadegustaties:
28/01: Remirez de Ganuza
(Rioja)
25/02: Viña Pedrosa
(Ribera del Duero) (14-19u)
03/03: toppers uit Spanje
(14-19u)
On tour:
16/12: Gent, restaurant
Bacchus, Aalterweg 10,
9880 Aalter (14-19u)
17/02: Brussel, Gosset Hotel,
Gossetlaan 52,
1702 Groot-Bijgaarden (14-19u)

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

Finest Wines & Food from Spain
02/523.79.58
02/524.16.47
Verheydenstraat 86 - 1070 Brussel
info@vinespa.be - www.vinespa.be

Vinotrade b.v.b.a.
03/658.18.35
03/658.61.51
Vordensteinstraat 102A
2900 Schoten
info@vinotrade.be www.vinotrade.be

DE VIDTS
14-15/12: grootse wijndegustatie
21-22/12: champagne Lanson

Wijnfolie

CHAI & BAR

T. 081/21.68.00
F. 081/21.68.01

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

Chssée de Louvain 236 - 5004 Bouge

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

Trebius Valens

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

Velu Vins

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

Iedere zaterdag
• BASIN & MAROT: 14-19u
• CAVE DES OBLATS: 14-19u
• CHATEAUX WIJNINVOER:
14-19u
• GALTRACO: elke eerste
zaterdag van de maand,
11-14u
• TREBIUS VALENS : 10-18u
• VIDA Vins d’Argentine:
elke eerste donderdag
v/m 16-20u
• WIJNWINKEL: 10-19u
(vrijdag 14-19u)
• WINE NOT

Wijnwinkel (De)
015/76.07.03 – 015/76.07.04
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)

Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09
Collegestraat, 39 - 1050 Brussel
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

Advertentie
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ERRATA
In nummer 127 werden volgende
gegevens verkeerd vermeld
• Saint-Emilion Grand Cru,
Cuvée Passion 2 Femmes:
het telefoonnummer van de
Château La Grâce Dieu is
05 57 24 71 10
• De 2 Georgische wijnen
uit de selectie Top Wines
Megavino worden in België
verdeeld door BELRA,
0476/312.395,
www.belra.be

KLEINE ANKONDIGINGEN
IN VINO VERITAS

De regel van 38 tekens
voor de prijs van 25€.
Tekst naar de redactie
opsturen samen
met een cheque.
I NLICHTINGEN
00.32.(0)2.375.44.44

Verdeler van echte,
authentieke en
uitzonderlijke wijnen
ZOEKT COMMERCIËLE
AGENTEN VOOR
DE BENELUX
Vanuit een distributiecentrum
in België, wordt in enkele
dagen geleverd aan zowel uw
professioneel als privécliënteel.
Commissieloon (bezoldiging)
naargelang de klandizie.
Gelieve uw motivatiebrief te
sturen naar:
triplea.grant@googlemail.com
of ons te contacteren op
0049 16 385 589 51
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Lijst van de Producenten
Belgische, Nederlandse en Zwitserse invoerders, telefoon en internet sites/@mail van de producenten
Muscadet
• Aubron Jean - Vins du Val de Loire
02 40 33 91 91
jean.aubron@wanadoo.fr
• Bid'Gi - Magnus/Millesime - Jean
Berger/Trouvaille/Van Ouwerkerk(Nl)
0 240 54 83 24
scea.bideau.giraud@wanadoo.fr
• Guérande - Timman - Havelaar(Nl)
02.40.33.82.65 – 06 22 16 74 62
domainedeguerande@wanadoo.fr
• Hautes Noëlles - Boite des Pinards/
Basin et Marot/Trocadero Vins Naturels
- Jan Van Breda(Nl)
02 40 31 53 49
sb.lhn@wanadoo.fr
• Landron Jo - Boite des Pinards/Cave des
Oblats/De Brabandere - Vinoblesse(Nl)
Bindella(Ch)
02.40.54.83.27
domaines.landron@wanadoo.fr
• Paquereau - Aux Sens Larges
02.40.36.13.57
domaine-epinay@orange.fr
• Petites Cossardières 02 40 06 42 81
jean-claude.couillaud@wanadoo.fr
• Poiron-Dabin Chantegrolle
Sulman(Nl)
02 40 06 56 42
dom.poiron@wanadoo.fr

Côtes de Bourg
• Bégot

05 57 68 42 14
chateau.begot@wanadoo.fr
• Brulesecaille
05.57.68.40.31
www.brulesecaille.com
• Bujan
05 57 64 86 56
www.chateau-bujan.com
• Epicuria - Terre et Vins - Vinum
Bienne(Ch)
05 57 68 34 98
chateaumartinat@aol.com
• Haut Maco - Lesage/Sudvin/Cave De
Batisse
05.57.68.81.26
hautmaco@wanadoo.fr
• Haut Guiraud - Douchy/Paul De Clerck
05 57 64 91 39
www.chateauhautguiraud.com
• Rousselle
05 57 42 16 62
www.chateaurousselle.com
• Tour De Guiet - Vinilux/AVS
05 57 64 59 23
sheurlier@cegetel.net

Taittinger
• Mink Champagne/HGC Hanos/ Karmozijn/Hardies/Semprevino/Goyens Damen/
Hauben/Bollaert/Collin/Le Compte/De
Vidts/Bottle House/Bacchus /Junior S
& W/Wine-loft/World Wide Wines/Koen
Philips/Bierhandel Dekoninck/Concept
Vins/Car Drink/ Melchior/Mandenac/
Stassen/Spa Boissons/Comptoir des
Boissons/ Manigart/Vinalgros

Gosset
• Van Eccelpoel/Huis de Mand/ Appellation Controlee/Wefi/Mink Champagne/
Hardies/Marc Claes/Vini France/Wineplus/
De Vidts/De Waele/ Horeca Totaal/De
Vinotheek /Bacchus/ Frankhalle Donckels/
Luca Vins/Closerie des Vignes/Taste Toe/
Davino/Mig's World Wines/Rob/ Verelst/
Simar/ Entrepôts Vinicoles Drink/Melchior/
Mandenac/Stassen/Spa Boissons/ Comptoir des Boissons/ Manigart/ Vinalgros

Champagne vaudois
• La Cave

024 436 0 436
cvb@cavedebonvillars.ch

Nieuwigheden
• Schlumberger - Delhaize
03.89.74.27.00
www.domaines-schlumberger.com

December 2007 / Januari 2008

• Colline Saint Jean
04.90.65.85.50
collinesaintjean@tiscali.fr
• Combe Juliére
04 90 46 19 78
vallya2@wanadoo.fr
• Coteaux des Travers - Oliviers Vins de
Qualité/Bollaert/Vise
04.90.46.13.69
coteaux-des-travers@wanadoo.fr
• Cros de la Mûre
04 90 30 12 40
crosdelamure@wanadoo.fr
• Elodie Balme
04 90 28 10 97
balme.elodie@wanadoo.fr
• Escaravailles
04 90 46 14 20
domaine.escaravailles@wanadoo.fr
• Espinasse Laurent
06.71.23.87.07
laurent.espinasse083@orange.fr
• Ferrotin
04 75 90 80 64
• Flandrin
04 90 69 70 88
• Girod
04.90.05.84.03
domainegirod@wanadoo.fr
• Gramenon
04.75.53.57.08
domaine.gramenon@clubinternet.fr
• Grand Vallat
06 87 60 33 05
www.grandvallat.com
• Guillaume Gros
04 90 76 63 30
www.domaineguillaumegros.com
• Guillaume-Corbin Cédric
04 75 27 68 69
guillaumecorbin@wanadoo.fr
• Marrenon - Roscam - Dgs Wijnkopers/
Deli Xl/Niek Taams/Oud Reuchlin &
Boelen(Nl) - Landolt/Bebr. Fischer Zum
Weinhof/Mosca Vins(Ch) 04 90 07 40 65
marrenon@marrenon.com
• Martinelle
04 90 65 05 56
www.martinelle.com
• Mas du Fadan - Espace vin Pirard Crolier(Ch)
06 62 85 02 64
davidfayet@aol.com
• Mas Théo
06 82 69 50 64
mastheo26@cario.fr
• Matthieu Dumarcher - Basin & Marot
06 09 86 73 22
matthieudumarcher@yahoo.fr
• Montvac - Christiaens - Gazzar
Elis(Ch)
04.90.65.85.51
www.domaine-de-montvac.com
• Mourchon - Vermeiren/Œnoloisir Thiessen(Nl)
04 90 46 70 30
www.domainedemourchon.com
• Mourre du Tendre
04.90.70.24.96
www.chateaudumourredutendre.com
• Palon
04 90 62 24 84
contact@domainepalon.com
• Repaire du Géant
04 90 69 81 93
www.repairedugeant.com
• Roche Buissière
04.90.46.49.14
www.larochebuissiere.fr
• Roubine - Fissette/Au Parlé Vin
06 07 91 60 21
domaine.laroubine@laposte.net
• Saint Henri
04 90 83 50 94
shop@caveduverger.com
• Saint Jean du Barroux 04.90.70.84.74
www.saintjeandubarroux.com
• Sang des Cailloux
04 90 65 88 64
www.sangdescailloux.com
• Trapadis - Basin et Marot/Devriendt Vier Heemskinderen/Raadhuis/Van
Dort(Ch)
04 90 46 11 20
www.domainedutrapadis.com
• Treilles - Delhaize
04.75.53.51.69
domtreilles@aol.com
• Valcombe
04.66.01.32.20
chateaudevalcombe.com
• Vieux Micocoulier
04 75 04 02 72
• Vindemio
06 21 24 67 29
vindemio@voila.fr
• Viret
04 75 27 62 77
www.domaine-viret.com

• Tour des Gendres - Gryson/Clos du
Culot/Lenaerts/Van Eccelpoel/Cavopro/
Jublou/Tastevin/Nelis/Leymarie//Léclus/
Werco
05.53.57.12.43
familledeconti@wanadoo.fr
• Albada - Vasco
97 689 915
coovillarroya@cepymenet.com
• Dourbie - Wine Not 04 67 44 45 82
www.ladourbie.fr
• Grand Crès - Lansac/Maes Braem/
Weinhandlung Noël
04.68.43.69.08
grand.cres@wanadoo.fr
• Santa Sofia - Aroma - Gialdi/ Gastronomie Rustique/ Mattucci/ Ferrari(Ch)
P.R. Nederland/Provino(Nl)
+39/045.770.10.74
www.santasofia.com
• Caiarossa - Licata - Okhuysen(Nl)
Vinum(Ch)
05.86.699.016
www.caiarossa.cm

Extreme
• Feudi Di San Gregorio - Licata
08.25.98.66.11
www.feudi.it

Rhône
• Agates

06 03 09 50 63
domainedesagates.com
• Almoric
06.60.51.44.59
domainealmoric@aliceadsl.fr
• Amauve
04 90 46 82 81
www.domainedelamauve.fr
• Bastide du Claux - Mostade Hennebert/Opdebeeck/Arts et Terroirs Wysswy(Ch) - Dumont “Chateaux et
Domaines”(Nl)
04.90.77.70.26
bastideduclaux@wanadoo.fr
• Beaurenard - Espace Vin PirardSchenk(Ch) - Nederlands Wijnhuis/
Henri Bloem(Nl)
04.90.83.71.79
www.beaurenard.fr
• Beauvalcinte
04.90.65.08.37
www.domainebeauvalcinte.com
• Bernardins - Cave des Oblats/Courtiers
Vinicoles/Boutelegier - Charrière/Caveau
de Bacchus(Ch) - DeVier
Heenskinderen(Nl)
04.90.62.94.13
domainedesbernardins@gmail.com
• Bois de Saint Jean
04.90.22.53.22
xavier.angles@wanadoo.fr
• Bonetto-Fabrol
04 75 04 42 01
philippe.fabrol@tiscali.fr
• Bouissière
04.90.65.87.91
labouissiere@aol.com
• Bour
04 75 98 51 09
domaines.bour@wanadoo.fr
• Brun Alice
04.75.28.71.30
• Cabotte - Dulst/Van Den Bussche/
Delire - Deilse(Nl)
04 90 40 60 29
www.cabotte.com
• Chapoutier
04.75.08.98.52
www.chapoutier.com
• Charbonnière - Guyvins/Oenoloisir/
Vin Arte/Cave du Sommelier/Vino-V/
Compagnons du Cep - Cave de
Reverolle/Cave d'A Côté/Cave/Gazzar(Ch)
Cees Van Noord/Hermann/Koenis en
Bemer(Nl)
04.90.83.74.59
maret-charbonniere@club-internet.fr
• Chapoton - Cave des Oblats/Jacques
Delire - De Vier Heemskinderen(Nl)
04 75 98 22 46
domaine.chapoton@wanadoo.fr
• Chaume Arnaud
04.75.27.66.85
chaume-arnaud@wanadoo.fr
• Chiniard
04.90.62.94.17
francoischiniard@wanadoo.fr
• Clapier
04 90 77 01 03
www.chateau-de-clapier.com
• Clos du Caillou
04.90.70.73.05
closducaillou@wanadoo.fr
• Clos Petite Bellane
04 90 35 22 64
www.clos-petite-bellane.com

Provence
• Bas - Cavinière/Wine Not/Vindemia/
Jeuris/Domaines/Cellier de l'Attert
04 90 59 13 16
www.chateaubas.com
• Beauféran
04 42 87 92
château.beauferan@wanadoo.fr
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• Cadenière

04 90 42 82 56
la-cadeniere@wanadoo.fr
• Coulerette - Vasco
04 90 83 70 31
www.famillebrechet.fr
• Grand Cros - Cavinière
04 98 01 80 08
www.grandcros.fr
• Grand Seuil - Feys/Horeca Totaal Wielinga/Van Breda(Nl) 04 42 92 15 99
contact@chateauduseuil.fr
• Pampelonne - Tricot - Walraven
Sax(Nl) - Thiebaud(Ch) 04 94 56 32 04
www.mavigne.com
• Pas du Cerf - Kint - Azur et
Provence(Nl)
04 94 00 48 80
www.pasducerf.com
• Peyrassol
04 94 69 71 02
www.peyrassol.com
• Quatre Tours - Cafermi/Maag Arnaud(Nl) - Vins de la Bastide(Ch)
04 42 54 71 11
4tours@wanadoo.fr
• Saint André de Figuière - Pirard
04 94 00 44 70
www.figuiere-provence.com
• Sainte Roseline - Courtiers Vinicoles /
Mampaey - De Bruijn(Nl) Dorga/
Champagnes et Millésimes(Nl)
04 94 99 50 30
www.sainte-roseline.com
• Sorin - ISPC Fourcroy/Crombe/
Sobelvin - Délices du Vin(Nl) Bandol(Ch)
04 94 26 62 28
www.domaine.sorin.com
• Valentines
04 94 15 95 50
www.lesvalentines.com

Jasnières
• Bellivière - Thorrout Vins/Vin Passion/
Millesime - Vier Heemskinderen(Nl)
02 43 44 59 97
www.belliviere.com
• Charrière - Gigou - Poulet/Jean Marie
Schmets/Le Madec - Provignoble(Nl)
02.43.44.48.72
joel.gigou@libertysurf.fr
• Chaussard
02 43 44 58 53
nathalie.gaubicher@wanadoo.fr
• Colin - Fruits de la passion/Terroirs et
découvertes - Cave sa(Ch)
02- 54-72-80-73
www.patrice-colin.fr/
• Montrieux - Trocadero/Vincent
Damien
02.54.77.75.40
domaine.montrieux@tele2.fr

Luxemburg
• Abi Duhr
•

•
•

•
•
•
•
•
•

00352 76 00 43
info@alyduhr.lu
Caves Gales/Saint Martin
00352 69 90 93
info@gales.lu
Clos des Rochers 00352 75 05 45 1
info@bernard-massard.com
Clos Mon Vieux Moulin
00352 76 07 46
www.duhrfreres.lu
Decker Charles
00352 60 95 10
deckerch@pt.lu
Hartmann Alice
00352 76 00 02
domaine@alice-hartmann.lu
Mathis Bastian
00 352 69 82 95
domaine.mathisbastian@pt.lu
Ruppert Henri
00352 66 42 30
hruppert@pt.lu
Sunnen-Hoffmann 00352 66 40 07
info@caves-sunnen.lu
Vinsmoselle
00352 69 66-1
info@vinsmoselle.lu

 Zie blz. Belgische
wijnprofessionals
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