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IVV Dossier: Bourgogne 2008
Say Cheese! : Gruyère, ja, maar...

Uitgestrekt, smachtend, het hoofd en de rest in de war, met een glas in de hand.
Of heel lollig aan tafel, met een glas in de hand.
Of dromerig aan het strand, nog steeds met een glas in de hand.
Wie zijn die vrouwen die op de covers van wijnmagazines staan? We verdenken hen ervan dat ze rechtstreeks uit een reclamespot gestapt zijn. Een
verband dat we overigens niet toevallig leggen.
Vrouwen zijn nu eenmaal in de mode, ook in de wijnwereld. Het een markt
die men niet kan en mag laten liggen, en indruk maken mag best. Want waar
gaan we in ons oude Europa nog nieuwe markten aanboren, als we het vrouwelijk schoon er niet bij betrekken? Laat ons niet vergeten dat zij het meestal zijn die inkopen doen in de supermarkt. Niet verwonderlijk dat reclamebureaus wijnetiketten van een nieuwe look voorzien om vrouwen sneller
over de streep te trekken… Onlangs hebben we zelfs een bag in box in de
vorm van een handtas gezien!
Een ander voordeel is, of we nu potentiële of occasionele klant zijn, geef
toe dat een vrouw mooier is om naar te kijken dan de laatste nieuwe volautomatische sorteertafel. En een leuke snoet en mooie rondingen hebben
nog niemand pijn gedaan, toch?
Maar ‘onze’ vrouwen echter hebben we liever actief en in de wijngaarden,
zoals op onze cover van deze maand.
Vrouwen in de wijnbouw hebben reeds een hele weg afgelegd. Van ‘vrouw
zijnde van’ tot échte wijnvrouw. Ik wil daarmee zeggen: wijnbouwsters, eigenaarsters van wijndomeinen, verantwoordelijken van wijnhuizen. En dat is
maar goed ook.
Maken zij andere wijnen? Meer vrouwelijke wijnen? Dat is lang niet gezegd.
Na tal van wijnen van wijnbouwers van verschillende sekse geproefd te hebben (als ik dit zo mag zeggen), vind ik niet dat we wijnen van vrouwen en
mannen apart moeten zien. Net zo min we biowijnen apart moeten zien van
conventionele wijnen of natuurlijke wijnen van chemische wijnen… Toch
niet wanneer we ze proeven. Onze filosofie is, en u kent ze onderhand, is dat
de waarheid in het glas zit!
Voor alle duidelijkheid: er zijn vrouwen die uitstekende wijnen maken, zelfs
topwijnen. Net zoals mannen dat doen. Niet meer, niet minder. Een wijnbouwster verbouwt wijn, net zoals alle andere wijnbouwers dat doen. Ze
heeft geen medelijden of speciale gunsten nodig, ze is gelijk aan de man. Dit
is de reden waarom Christine Vernet, die deze maand onze rubriek ‘caracterre’ opent, op de eerste pagina van uw vertrouwde IVV staat. Ook hebben
we Carole Bouquet kunnen strikken, de beroemde actrice die verliefd
geworden is op een eiland en zich in de strijd werpt om de wijn ervan weer
helemaal top te maken. U leest het in onze reeks Dubbelportretten.

IVV Iconen: De wijn van Egon Müller; een cru, een mythe...
Wijn op restaurant, een win-winsituatie kan!
Sancerre, Pouilly & Co: sauvignon in al zijn glorie
Caracterre: Christine Vernay
Extreme wijnbouwers: Servië, terug van weggeweest
Barst !!!!: Positief blijven is de boodschap!
Domein onder de loep: Hermitage volgens Chave
Vergeten druivensoorten: Vidiano
Puur natuur: «Les fruits de la passion»
Dubbelportretten: Carole Bouquet en Laurent Brechet

Hervé Lalau

IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST
MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.

www.invinoveritas.apic.be • http://ivv-vl.skynetblogs.be/
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IVV DOSSIER

BOURGOGNE
2008
Bourgognewijnen in alle herkomstbenamingen en
types werden ingezameld op de redactie voor een
grootscheepse degustatie van het oogstjaar 2008.
Rood, wit, van onafhankelijke eigenaars of
handelshuizen, het maakte niet uit. Het enige
criterium opgelegd aan de leveranciers was dat men
zelf een selectie maakte.
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren...
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Een verrassend oogstjaar…
Het jaar begon met een moeilijke bloemzetting met kleine rendementen tot gevolg. Regen, veel regen, volgde tot in september. Toch
was er voldoende zonneschijn en wind om alles op tijd te drogen,
vooral eind september. Dit redde het oogstjaar dat erg wisselvallig
was en tenslotte een heterogeen millésime werd met redelijk wat
goede rode wijnen in de Côtes de Nuits. In wit vielen de regio’s
Mâconnais en Chablis uit de boot. In de Côte d’Or -met vele schimmelhaarden en gebrek aan rijpheid- is er een duidelijke vermindering
in waarde. Toen ik op 21 en 22 september rondhing in de wijngaarden
tussen Meursault en Montrachet was er duidelijk een onverdeeld
genoegen. Vandaag zijn er niettemin verrassende mooie wijnen. Maar
er zijn ook heel wat ontgoochelingen, vooral wat de prijs betreft. De
ene noemt het een klassiek oogstjaar, de andere een jaar gemaakt
door de wijnbouwer. Jammer dat de prijzen in dit soort jaren niet
verlaagd worden.
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...en verrassende indrukken!
TWEE PANELLEDEN BEZINNEN ZICH OVER HET BLIND PROEVEN
Resultaten van weerhouden wijnen worden zonder twijfel gepubliceerd. In het
andere geval hangt het af van of de wijn al of niet nog een keer opnieuw geproefd
werd, wat ik als de “re-bus” (de hergeordende wijnen) van IVV noem.
Château de Rully, Rully AOC Premier Cru La Bressande 2008, van Antonin Rodet
is één van deze hergeordende wijnen. Bij de eerste degustatie had ik een prettig
gevoel maar vond ik de wijn wat ruw. Ik herproefde de wijn de dag nadien ’s middags
en beleefde een compleet andere sensatie. De invloed van verluchten kennen we
allemaal, onnodig dit opnieuw uit te leggen. Niettegenstaande de mogelijke oxidatie
wou ik de wijn opnieuw een kans geven. Immers, die wijn verdiende dat.
In de start toont hij zich als een echte chardonnay met een parfum van peer, witte
bloemen, acacia en oranjebloesem. De smaak is delicaat, meer gekenmerkt door
specerijen dan door hout zoals ik had genoteerd de dag voordien. Alles wordt
afgerond door een tikkeltje boter. Niet echt vettig, maar ook niet mager. De kers
op de taart is de minerale ondertoon die de smaak opnieuw op gang trekt. In
contrast met het trotse gebouw (een middeleeuws vierkantig fort) waarvoor de
druivenstokken als schitterend kader dienen, is de wijn als een fijn kantwerk: soepel,
subtiel, hoewel niet het type dat indruk maakt, maar dit is bijgevolg alles behalve
een reden om de wijn opzij te zetten.
Hervé Lalau

De eerste degustatie van de witte wijnen (23 staalflessen) was erg bedroevend.
Veel wijnen waren vooral gekenmerkt door een hoge zuurheid en een stevige bitterheid. Dit teleurstellend gevoel werd nog versterkt door de commentaren bij de
geproefde wijnen. Ik nam vijf wijnen mee om ’s avonds opnieuw te proeven. Ik
mocht helaas geen noemenswaardig verschil optekenen en de flessen verdwenen
voor een nachtje in de koelkast. De avond nadien waren drie van de vijf wijnen
compleet dood maar verrassend genoeg twee wijnen waren geheel open
geplooid.
Puligny Montrachet Premier Cru Clos du Cailleret 2008 Domaine des Lambrays,
heeft een elegant boeket met groenachtige hints van citroen, minerale accenten
en een toets van ananas. In de mond volgt een zachte aanzet, een geconcentreerde
materie, minerale elementen, een stevige zuurheid en een strakke finale maar minder
onevenwichtig, wat een mooie evolutie doet vermoeden. Bij de eerste degustatie was
mijn commentaar minder lovend: te bitter en te strak.
De grootste verrassing betreft Corton Charlemagne 2008 Domaine Bouchard.
Voordien beoordeeld als gesloten en licht, explodeerde na 24 uur verluchten met
complexiteit, gedroogde vruchten, nootjes, citroen, toast, florale toetsen en geel
fruit. In de mond komt een stevige aanzet, mooi fruit en een strakke materie, haast
getanneerd, en tenslotte een ellenlange finish.
Deze twee voorbeelden weerspiegelen de moeilijkheid bij blind proeven. Wij
proeven de wijnen op een moment X bij voorwaarden Y. Bepaalde wijnen hebben
echter condities Z nodig om tot ontplooiing te komen. De wijn leeft en zijn degustatie komt met geen enkel wiskundig model overeen. Een week later werden de
rode wijnen geproefd en ik testte mijn ervaring met vier minder gequoteerde wijnen.
Eén wijn, Le Clos de Lambrays, die we omschreven hadden als reductief, droog en
met teveel extract, is later volkomen open geplooid en ontwikkelt een geur die
morellen, koffie, florale toetsen en mineralen mooi combineert. In de aanzet
komt een zacht en mineraal begin met een mooie retro van morelletjes. Een
geconcentreerde materie en heel veel droog extract gaan door tot in het eind en
verlengen de lange strakke finale. Een massieve wijn die nog moet versmelten
maar die een groot terroir weerspiegelt.
Youri Sokolov

De resultaten van de proeverij zijn net zo
heterogeen als het jaar. Meer enthousiasme
was er bij de rode wijnen. Wit was teleurstellend. Enkel 6 van de 23 wijnen werden
unaniem geselecteerd door het panel. Een
drietal wijnen werden opnieuw geproefd
door een deel van het degustatieteam en
tenslotte toegevoegd aan de selectie. Wat
rode wijn aangaat werden 18 wijnen, één op
drie, weerhouden. Kortweg ieder van ons
kon zich deze keer verzoenen met de jonge
pinot noir-wijnen. Wat dit laatste betreft,
hebben de wijnen bij de redactie unaniem
een positieve indruk nagelaten.
Merk op dat deze proeverijen slechts een
kleine grip zijn uit het aanbod van meer dan
170 miljoen geproduceerde flessen in
Bourgogne (zie kader met cijfers) en onmogelijk representatief kunnen zijn voor alle
wijnen. Niettemin, rekening houdend met
de grote diversiteit, geeft de degustatie een
interessant beeld van de jaargang vooral
omdat het hier geen vatstalen betreft zoals
bij de primeurs.
Schitterende resultaten behaalden enkele
négociants, waaronder Rodet, Jadot, Boisset,
Frédéric Magnien en Drouhin. Domeinen
zoals Jacques Prieur, Michel Magnien en
Faiveley scoorden eveneens voortreffelijk.
Van ieder huis werden telkens twee wijnen
voorgesteld. Magnien zowel wijnhandel als
wijnbouwer is de ster van de proeverij met
vier geselecteerde wijnen.
Het panel:
Gérard Devos, commentator proeverij,
Hervé Lalau, algemene introductie proeverij,
Youri Sokolov, Marc Vanhellemont en
Bernard Arnould onder het beheer van
Philippe Stuyck, organisator proeverijen.

DEGUSTATIE
WITTE WIJNEN
Belangrijk is de wijnen niet te koel te serveren: 10° minimum, 15° in bepaalde gevallen om een betere expressie van de wijnen
te verkrijgen. Het is voldoende de wijnen
wat te laten opwarmen in het glas. Probeer
dit maar een keer, het zal je niet berouwen!
Bedenk dat de wijnstok er een jaar over
doet om het sap te produceren en de wijnbouwer minstens evenveel tijd nodig heeft
om de wijn te maken. Wat stelt dan enkele
minuutjes meer voor indien hierdoor het
werk beter wordt geapprecieerd en het
genot groter is.
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Marsannay Plantelle 2008
Michel Magnien
De goudgele robe met groene reflecties is
maar het begin van dit onweerstaanbaar
genot. Een eerder geraffineerde materie dan
stoere kracht komt tot ontplooiing. In de
neus ontwikkelen florale elementen (varens,
jasmijn, acacia) en fruit (citrusvruchten,
appels) naast delicate toetsen van honing
en verse hazelnoot. Een frisse smaak wordt
onderbouwd door een aangename vettigheid en een mooie minerale toon waarin
silex en kalk versmelten. Een mooi evenwichtige wijn passend voor feestjes van
diverse aard. Als aperitief, met vis of gevogelte, iedere combinatie vormt een
geslaagd huwelijk.

4

BOURGOGNE IN CIJFERS
Oppervlakte: 27.000 hectare (3% van de
totale Franse beplante oppervlakte)
Wijnbouwers: 3.800
Bottelaars: 1.300
Handelaars (négociants): 250
Coöperaties: 23
Gemiddelde productie: 177 miljoen kisten
Franse markt: 55%
Export: 45%
Wit 60% Rood/rosé: 32%
Crémant de Bourgogne: 8%
Aantal AOC: 100
Aantal Grand Crus: 33

Saint Aubin En Rimily 1er Cru 2008
Jean-Claude Boisset
In het glas komt een goudgele wijn. Een
lichte houttoets verraadt onmiddellijk de
vinificatie op oude houten vaten maar belet
niet dat fruittonen van abrikoos, rijpe
citroen en gekonfijte mandarijn zich mooi
ontwikkelen. Een gebrande toets en specerijen omringen een harmonisch geheel. De
smaak met een licht oxidatief kantje ontvouwt een mooie intensiteit met een goede
vettigheid, een minerale stijl, broodkorst en
stevige specerijen. De lengte is genereus.
Edele vissoorten zoals saint pierre of zeebaars, zwezerik en geaffineerde kazen zijn
perfecte keuzes voor deze wijn die om
evenwicht vraagt.

vaten bezorgt de wijn een geur van amandelen en gegrilde hazelnoot naast lichtgetoaste broodkorst. In het verlengde zorgen
tonen van roze pompelmoes, gele meloen,
peer, honing, muskaatnoot en witte truffel
voor een elegante complexiteit. Een subtiele en bondige structuur kenmerkt de
smaak waarin vettigheid en minerale frisheid mooi samengaan. De meest gekke
combinaties dringen zich op hoewel de
beste keuzes nog steeds bij vis en gevogelte liggen. Het aandurven van vederwild is
zonder twijfel gokken maar de openbaring
is er niet minder om!

Beaune Clos des Mouches 2008
Joseph Drouhin
Sinds de eerste aankoop in 1920, heeft de
familie Drouhin de wijngaard geleidelijk
aangepast naar organische teelt. Vandaag
worden druivenstokken biodynamisch verbouwd. De wijn heeft een licht goudgele
kleur. Bij 15° geeft het sap zich helemaal.
Een houtrijping op voor 25% nieuwe eiken-

Corton Charlemagne Grand Cru 2008
Domaine Rapet Père et Fils
Chardonnay van stokken met een gemengde leeftijd, 50, 20, 10 en 3 jaar, voorspelt
complexiteit waarin de oude stokken voor
kracht zorgen en de jonge voor frisheid. De
expressie van het terroir en de vinificatie
op voor 30% nieuwe eikenvaten met regulier omroeren versterkt het sap. Een gou-
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Bron : BIVB

den kleur met groene reflecties schittert in
het glas met een briljante spiegel. In de
neus komen citrusfruit, nootjes, conferenceperen, het kruim van gegrild brood en
delicate florale geuren. De wijn heeft wat
tijd nodig. Bij een temperatuur van 15° ontwikkelt de smaak compleet: aangenaam,
lekker en krachtig met een mooie presente
minerale toon. De wijn heeft baat bij wat
kelderrijping. Schitterende combinaties zijn
kreeft “thermidor”, een stoofpotje van zwezerik of een tong “Dieppoise”.
Meursault 2008 Frédéric Magnien
De mix van druiven afkomstig van verschillende percelen in Meursault levert een wijn
met een mineraal karakter. De vinificatie in
diverse houten tonnen (228 liter en 600
liter) waarvan 20% nieuwe eikenvaten
bezorgt de wijn een goed gedoseerde
houttoets. In de aanzet ontwikkelen zich
vooral marsepein, gele pompelmoes en
sinaasappelschil. Florale tonen zoals geuren
van iris, mirabel en een wolkje rabarber
met een ondertoon van verse vanille versterken in het verlengde. In de start combineren minerale elementen met vettigheid
en vormen een attractieve aanzet. Het
middenstuk toont zich krachtig onderbouwd met hout en gegrilde tonen. Het
slotstuk is nog wat gesloten. Een jaar kelderrijping zal bij deze wijn met potentieel
zorgen voor nog meer breedte. Dit soort
wijnen zijn de tenoren in de gastronomie.
Perfecte huwelijken zijn schaaldieren,
gegrild of met saus, kalfsvlees al of niet
met morieljes. Uit te proberen zijn blauwe
kazen.
Puligny Montrachet 2008 Premier Cru
Les Combettes Domaine Jacques Prieur
De zuidwest georiënteerde wijngaard in
Puligny-Montrachet beslaat zo’n 1,5ha chardonnay. De sterke aanwezigheid van keien
op een bodem van klei en kalk favoriseert
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er de rijpheid van de druiven. Het precieze
kelderwerk met een fermentatie in voor
100% nieuwe eikenvaten, een malolactaatgisting en een rijping van 16 maanden respecteert bovenal de expressie van de bessen en hun biotoop. Al naargelang de
cuvée worden de wijn beschreven als
groots, subliem, finessevol, en met grote
frisheid.
Zelden heeft een wijn een dergelijk plezier
voortgebracht. Een goudgele kleur met een
groene flits van emerald en een kristalheldere spiegel kondigt een degustatie aan
onder de beste omstandigheden. Een floraal en fruitig parfum toont zich genereus:
verse hazelnoot, sinaasappelschil, coxappels, doyennepeer, brioche en silex. In de
mond komen na een oprechte zuiverheid,
specerijen en fruit. Minerale elementen
keren terug in het middenstuk en zet door
tot in de rijke en lange finale. Een dergelijke
edele drank kan elk gerecht op basis van
vis, schaaldieren, wit vlees, romige of jonge
kazen aan.

RODE WIJNEN
Rode bourgogne vereist goeie proefcondities. Respecteer vooral de serveertemperatuur (15-16°) voor een optimaal resultaat.
Jonge wijnen hebben er baat bij te karaferen.
Chorey-Les-Beaune « Les Beaumonts »
2008 Domaine Arnoux Père et Fils
Wijnstokken met een leeftijd van 35 tot 40
jaar oud leveren een optimale rijpheid. Een
vinificatie in houtenvaten en een rijping
van vier maanden in metalen tanks zorgen
voor een mooi evenwicht met een goede
frisheid en stevige aangename tannine met
een toets van fijne specerijen. Het geheel
toont een granaatrode lichte kleur en is
een goede basiswijn, eerder finessevol dan
krachtig.

PULIGNY MONTRACHET

Beaune «Clos des Mouches» 2008
Maison Drouhin
Deze wijn is afkomstig van een perceel 7ha
groot. Na een vinificatie in houten vaten
gedurende 15 maanden en een malolactaatgisting, ontwikkelt een geraffineerde geur
met rijp rood fruit, een mooie houttoets
en tonen van koffie. De marmer- en
kalkachtige bodem geeft de wijn zijn soepelheid in de mond mee. Na karaferen
geeft de wijn zich compleet met een palet
aan geuren waarin aalbessen, morellen
(zure kersen), een rokerige en aardse toets
naast een getoaste toon. Aan tafel komt de
wijn best tot zijn recht bij vlees, gevogelte
of vederwild.
Beaune « Champs-Pimont » Premier Cru
2008 Domaine Jacques Prieur
Deze nectar vloeit in het glas met een
mooie karmijnrode kleur. Het zorgvuldig
selecteren in een moeilijk jaar en het voldoende lang wachten tot complete rijpheid zorgt voor een evenwichtige wijn. Rijp
fruit (nectarine, zure kers) worden omringd
door kenmerkende aardse en rokerige

tonen als gevolg van de ijzerhoudende
bodemsamenstelling. In de mond toont de
wijn een elegante frisheid en breedte met
een rijke specerijachtige materie. Het slot
eindigt met een lange finale met een retro
van kersen, florale toetsen en een hint van
muskaatnoot. Passend bij vederwild, pastei
en gebraad.
Château de Mercey Maranges Premier
Cru «Les Clos Roussots» 2008 Antonin
Rodet
Een mooie briljante robijnrode kleur met
violette reflecties komt in het glas.
Maranges is één van de zes als premier cru
geklasseerde wijnen. Een parfum van zwart
en rood gekonfijt fruit, wat zoethout en
een wolkje rokerigheid kenmerken het
aroma. Een aangename en frisse smaak is
gestoeld op soepele en zachte tannine met
een delicate pepertoets. Kip met zachte
kerrie, varkenshaasje of gebraad van rood
vlees zijn perfecte metgezellen voor deze
wijn.
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nootmuskaat en peper. Verweven tannine
laat de keuze toe tussen het bewaren van
deze wijn of hem onmiddellijk te openen
voor direct plezier.

DOMAINE BOUCHARD

Pernand-Vergelesses Premier Cru
«Clos de la Croix de Pierre» 2008 Domaine
Louis Jadot
De wijngaard van Pernand-Vergelesses strekt
zich uit over 11 premier crus en ligt naast
Savigny les Beaune en Aloxe Corton. De clos
situeert zich op “En Caradeux”. De wijn toont
een sombere kleur met een goede intensiteit.
Na verluchten nodig voor deze jonge wijn,
ontwikkelen aroma’s van bosbes, bosaardbeitjes en gekonfijte zure kers. Een tikkeltje
zwarte peper duikt op in het verlengde. De
frisse smaak, sappig met soepele tannine en
een vlezige materie, laat direct plezier toe.
Gastronomisch past deze wijn uitstekend bij
lamsvlees, vederwild en bepaalde kazen zoals
reblochon of vacherin.
Bourgogne Cuvée Margot 2008
Olivier Leflaive
Leflaive, vooral bekend om zijn witte wijnen,
produceert ook enkele rode waaronder
cuvée Margot, net zoals de witte “Les
Sétilles” gevinifieerd in cuve en nadien houtgerijpt. Voor de selectie wordt steeds 25%
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van de vaten vernieuwd. Fris rood fruit, framboos en bosaardbei, ontwikkelen in de aanzet. De lichte kleur staat in fel contrast met
de rijke materie. Het resultaat is een frisse
wijn met strakke tannine. Zijn krokante karakter maakt de wijn bijzonder geschikt voor
wildterrines. De wijn heeft potentieel om
zo’n 6 tot 10 jaar te bewaren. Dit is een
mooie ontdekking in een vaak miskende
appellation.
Mercurey «Clos des Myglands» Premier
Cru Domaine Faiveley
Deze geconcentreerde wijn is afkomstig van
een cru, 6,31ha groot, het monopolie van het
domein met een rendement van 35hl/ha.
Klassiek gevinifieerd in cuve en nadien gerijpt
in houten vaten waarvan 1/3 nieuw en licht
getoast. Het resultaat is een mooie evenwichtige wijn met een intense rode kleur
met purperen reflecties. In de neus komen
geuren van rijp rood fruit die doen denken
aan kersengelei, violet en zoethout. Een eerste frisse aanzet maakt al snel plaats voor
een krokante materie met specerijen zoals

Rully Premier Cru Molesme Château de
Rully Comte R. de Ternay 2008
Domaine Rodet
De wijngaard Molesme maakt deel uit van
de 23 gemeentelijke percelen geklasseerd
als premier cru. Het kasteel vormt het
embleem van het dorp. De wijn presenteert
zich met een granaatrode kleur met
gemiddelde intensiteit en violetachtige
reflecties. Typisch voor deze jonge wijn is
het discrete aroma. Na verluchten volgen
geuren met elegant fruit zoals zwarte bosbes, cassis en kirsch. Fijne toetsen van
peper, florale elementen, licht getoast
brood en zoetheid brengen complexiteit. In
de mond wordt de frisheid onderlijnd door
presente tannine die nog moeten verweven.
In de middenbeuk verstevigt de materie en
wordt het terroir benadrukt. In de finale
met een mooie lengte, duikt een tikkeltje
gebrandheid wat voor een aangename finish
zorgt. Als metgezel aan tafel verkiest deze
wijn vooral niertjes, risotto, pastei, parelhoen of fazant.
Clos de la Roche Grand Cru 2008
Domaine Michel Magnien
Deze grand cru maakt deel uit van het dorp
Morey-Saint Denis. De wijn met een dichte
granaatrode kleur met violette weerschijn,
toont wat troebelheid wat verwijst naar een
ongefilterd sap. Een expressief aroma toont
zich onmiddellijk complex en aangenaam.
Rokerigheid, zachte karamel, cassis, aalbes,
humus en getoast brood vormen samen een
elegant, maar stevig boeket, en sporen aan
om te proeven. De soepele aanzet onderlijnt een fijne aciditeit en mineraal karakter.
Het midden, breed en genereus, zet door in
een lange finale met structurele, verfijnde
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tannine. Een subliem evenwicht wordt opgesmukt door een wolkje
gebrandheid en rijp fruit in retro. Een grote wijn die enkel met
exquise bereidingen een perfecte harmonie vormt.
Nuits-Saint Georges Premier Cru 2008 Les Cailles Domaine
Bouchard Père et Fils
De wijn is bovenal een weerspiegeling van zijn kalkachtige terroir
gevormd uit oölieten een klastisch sedimentair gesteente. Een
diepe kleur toont zich met violette reflecties en een briljante spiegel. In de neus komen fris rood fruit, kardemom, vanille, aardbei en
een tikkeltje zwarte peper. De smaak is eerder elegant typerend
voor een wijn met finesse. Een frisse materie wordt onderbouwd
door soepele tannine en aangename presente specerijen. De smaak
heeft een mooie lengte wat een goede bewaarkracht doet vermoeden. Kazen als Langres en Epoisses naast stevig vlees zijn geschikte
begeleiders.
Chambolle-Musigny Premier Cru La Combe d’Orveau 2008
Domaine Taupenot-Merme
Artiest in hart en ziel tracht deze wijnbouwer een constante kwaliteit te brengen waar hij ook in slaagt. Halfweg de zone Côte de
Nuits, ligt het terrein voor Chambolle-Musigny, de oorsprong van
deze wijn. Een subliem evenwicht toont zich in de smaak gemarkeerd door het minerale karakter, specerijen, en rijp rood fruit. In de
neus combineren florale elementen met kaneel, aardbeiengelei en
een puntje zoethout. Het geheel heeft een granaatrode kleur met
een lichte evolutie. Kazen zoals brie zijn goede metgezellen maar
kalfs- en lamsvlees vormen de perfecte combinatie met de kracht
van de wijn.
Charmes-Chambertin Grand Cru 2008 Frédéric Magnien
De beslissing van de wijnbouwer om de wijn niet te klaren noch te
filtreren vraagt om decanteren. Druiven komen van wijnstokken aangelegd op een grand cru terrein met een bodem bestaande uit rode
aarde. Het resultaat is een diepe granaatrode kleur met reflecties
van oudroze. In de aanzet ontwikkelen geuren van kersen gevolgd
door toetsen van violet, cassis, gelei van aalbesjes met daarnaast
een mooie houttoets en licht getoaste broodkorst. De frisse trend
in de start wisselt al snel met een sublieme materie, evenwichtig,
rijk, gestructureerd en krachtig. Een minerale textuur en specerijen
toont zich in de middenbeuk om te eindigen in een bijzonder lange
finale. Hervekaas, maroilles of Pont l’ Evêque zijn zeker mogelijkheden als passende begeleiders maar coq au vin, een mooi stuk
gegrild rundvlees of wild vormen uitstekende metgezellen.
Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint-Jacques 2008
Jean-Claude Boisset
Deze premier cru gelegen langs de D116 getuigt van heel wat elegantie en kracht. In het glas oogt de wijn intens kersenrood met een
violetachtige weerkaatsing, typerend voor een jonge wijn gemaakt
met bessen van oude stokken. Een geraffineerde geur wordt gekenmerkt door gerookte tonen, zachte vanille, reseda en aardbeiengelei. Een fruitige textuur volgt in de mond. Een peperachtige toon en
onderbouwde tannine vormen het geheel. Fijne droesem bevestigt
dat de wijn niet gefilterd is wat een goede bewaarkracht doet vermoeden. Begeleiders als Cîteauxkaas, eend of steak vormen goede
begeleiders. De combinatie met rode tonijn hoewel gewaagd zorgt
voor een ware revelatie bij de gastronoom.
Gevrey-Chambertin Vieilles vignes 2008 Domaine Pierre Naingeon
Afkomstig van meerdere percelen met stokken van meer dan 50 jaar
oud. Een biodynamische teelt ligt aan de basis van een opbrengst
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een diepe granaatrode kleur en paarse
nuance. Stevige aroma’s van frambozen- en
bosbessentaart omringd door een fijne specerij ontwikkelen in het glas. Een lange
houtrijping zorgt voor een fijne houttextuur.
In de mond komt een weelderige materie.
Tegelijk elegant en complex getuigt de wijn
in het middenstuk van een frisse structuur
met nog niet geheel verweven tannine. Een
lange mooie nasmaak rondt het geheel af.
Maak met deze wijn een perfecte combinatie en plaats hem bij vlees met saus, boeuf
bourguignon bijvoorbeeld, stoofkarbonaden
of everzwijn.

DOMAINE MAGNIEN

van amper 2.500 flessen. De granaatrode
kleur is typerend voor de appellation.
Begint in de neus met een reductieve aanzet. Nadien volgen geuren van pruim, framboos, bosbes, zoethout en een wolkje hout.
Een frisse start maakt al snel plaats voor
een middenstuk met breedte en onderbouwde tannine. De speelsheid in de mond
bekrachtigt een materie vol finesse. Een
minerale stijl en pure elegantie vermengen
zich met fruit, exotische specerijen die eindigen met een aangename en lange finale.
Samen met niet al te sterke kazen, jong
konijn of kalfsvlees zal deze wijn voor heel
wat plezier zorgen aan tafel.
Gevrey-Chambertin en Jouise 2008
Domaine Harmand Geoffroy
Dit is een elegante gevrey gemaakt met
druiven van oude stokken. Een intense kleur
verraadt een dichte materie. Directe indrukken van rijpe kersen worden gevolgd door
rokerige toetsen, witte peper en een toon
van leder. In de mond komt een fris en plezierige smaak. Een sappige geconcentreerde
materie toont zich gekruid met een minerale ondertoon in het middenstuk. Het geheel
is medium krachtig in verhouding tot de
elegantie en finesse. Verluchten maakt deze
jonge wijn meer intens.
Gevrey-Chambertin Premier Cru
Les Cazetiers 2008 Domaine Faiveley
Wijnstokken van deze wijn staan op een
bodem van witte mergel, een perceel gelegen vlakbij het kasteel van Gevrey. Een klassiek voorkomen verwijst naar de appellation. Geuren van violet, kers, geplette
aardbeien, kokosnoot, en zacht hout typeren het boeket. Na wat verluchten verdwijnen de eerste indrukken van koolzuurgas en

8

FEBRUARI /MAART 2011

een lichte reductieve aanzet. De rasechte
smaak is gestoeld op pure frisheid en een
stevigheid die versterkt in de mond.
Specerijen en minerale elementen worden
omringd door houttoetsen en vormen een
mooi evenwicht. In combinatie met vleesgerechten, gebraden of gestoofd, is dit een
ideale wijn voor een ontspannende avond
met vrienden onder elkaar.
Gevrey-chambertin Premier Cru
Lavaux Saint-Jacques 2008
Domaine Harmand Geoffroy
De wijn heeft een intense kleur met jonge
nuance. Het boeket is complex en geraffineerd. Houttoetsen, rokerigheid en gegrilde
aspecten vermengen zich tot een verfijnde
mix met rood fruit (kersen) en donkere bessen (cassis). De rijke vlezigheid hangt mooi
samen met de elegantie van de wijn waarin
tannine zich nog moeten verweven om volledig te ontplooien. Een minerale stijl
samen met specerijen geven de wijn een
excellente lengte. De wijn vraagt om te
worden verlucht of op zijn minst een extra
jaar te bewaren alvorens men de kwaliteit
kan appreciëren. Een toekomstvedette!
Merk op dat de cuvée Mazis-Chambertin
Grand Cru 2008 van hetzelfde huis menig
proevers heeft verbaasd door zijn kwaliteit.
Meer nog dan de premier cru bekrachtigt
een lange bewaartijd het plezier van het
fruit, minerale stijl, de met specerijen
onderbouwde tannine. Beide wijnen smaken
uitstekend bij wildbereidingen.
Gevrey Chambertin Premier Cru
Estournelles Saint-Jacques 2008 Louis Jadot
Dit kleine terrein ligt aan de voet van de la
Combe de Lavaux en is geheel naar het zuiden gericht. Het resultaat is een wijn met

Volnay 1er cru 2008 - Les Taillepieds Maison Champy
Deze premier crus is in de eerste plaats een
verleider maar tegelijk een ernstige wijn,
afkomstig van druiven aangeplant op een
mergel- en kalkbodem. Frisheid en tannine
vormen een mooie dynamische mix. Een
expressief boeket van vooral kersen en
woudvruchtjes, licht gekonfijt, wordt mooi
ondersteund door houtrijping (20% nieuwe
eik). Presente duidelijke tannine in finale
wordt goed toegedekt door sappig fruit. De
leeftijd van de wijnstokken, 45 jaar, en de
gelimiteerde opbrengst hebben duidelijk bijgedragen tot het evenwicht in de wijn. Met
deze cuvée onderlijnt het huis de stijgende
kwaliteit gedurende de laatste tien jaar;

Proefnotities: Gérard Devos
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HET ANDERE

BOURGOGNE

Men kan Bourgogne klassiek aanpakken
bij de vijf subregio’s: Chablis, Côte de
Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise
en Mâconnais. Een andere manier is via
de druivenrassen of de grote domeinen,
de handelshuizen of het beroemde
Hospices. Wij inviteren U Bourgogne te
ontdekken door een bezoek te brengen
aan het Imaginarium, het parcours van de
vijf zintuigen, de terroirs van Meursault
en de wijngaard “en Lyre” van het
kasteel van Mercey.
Imaginarium
In Nuits Saint-Georges treft men het
Imaginarium opgericht in 2006 waar men
de magie van de bubbels uitgebreid voorstelt. Iedere techniek voor het maken van
schuimwijnen worden er tot in de kleinste
details uitgelegd. Het huis Louis Bouillot
waarvan de kwaliteit van de wijnen eerder
in IVV werden beschreven, is de leidraad
voor de grote terroirs van de crémants de
bourgogne. Men vindt er de stijl van de
Loire terug en ook de artisanale en
ancestrale methoden. De rol van suiker, het
rijpen op latten, en zelfs de omgeving van

L’IMAGINARIUM

de degustatie worden tot in detail behandeld. Na een technische ontdekking volgt
een smaakatelier waar men zijn eigen sensaties leert kennen. Sinds 2010 werd een
nieuw ludiek parcours toegevoegd “Sacrée
Vigne” dat je brengt bij het werk van de
wijnbouwer en de wijngaard aan de hand
van de werktuigen. Tenslotte worden naast
de schuimwijnen, 12 witte en rode wijnen
per glas voorgesteld die komen van premier
en grand crus wijngaarden. Men kiest er
volgens een kaartsysteem en koopt aan een
variabele prijs waarna men zichzelf bedient.
Dit is een niet te missen plek en een perfecte start voor een verblijf in Bourgogne.
Info: www.imaginarium-bourgogne.com

“Le Parcours des cing sens” of het
parcours van de vijf zintuigen

VIGNE EN LYRE

Een andere interessante plaats ligt in hartje
Beaune. In het hotel “Conseiller du Roy”
opgericht in 1743, treft men het huis
Bouchard Ainé & Fils, die zijn kelder opent
voor een onuitgegeven reis in een wereld
vol sensaties. Je beleeft er elke sensorische
fase: het gevoel, het gehoor, de geur, het
zicht en de smaak. Aan het eind van het
traject stelt wijnmaker Jean Lupatelli je verschillende proefmogelijkheden voor naargelang je eisen.
Reserveren via de site:
www.via-bourgogne.com

De wijngaard van Meursault
Sinds 1848 staat het huis Ropiteau Frères, in
de gemeente van Meursault, bekend om
zijn vele bodems en expressies. Niet minder
dan een tiental wijnen worden gevinifieerd
in kleine vaten waarvan 20% nieuw hout
om de essentie van het klimaat te bewaren.
Premier crus (Perrières, Charmes,
Genevrières, les Cras en les Porusots) en
percelen in het dorp Meusault (les Narvaux,
les Clous en les Rougeots) worden voorgesteld naast assemblages van terreinen
onder het label Meursault. De proeverij
laat eveneens toe de invloed van houtrijping op het sap te onderscheiden. Men kan
er terecht van Pasen tot midden november
en wordt er warm onthaald na een reservatie.
Info: www.caves-ropiteau.com

De wijngaard “en Lyre”
(aanplant in de vorm van een lier)
In Cheilly les Maranges, waar de Côte de
Beaune en de Côte Châlonnaise aan elkaar
grenzen, ligt de wijngaard van Mercey, 52
hectare groot en eigendom van Antonin
Rodet. Men produceert er wijnen zoals
Mercurey, Maranges, Santenay en
Bourgogne Aligoté. Daarnaast wordt 22ha
bestemd voor rode wijn en 6,9ha voor wit
gemaakt onder het label Hautes Côtes de
Beaune, een interessante categorie om te
volgen. Aan de randen van het kasteel wor-
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den sinds 1993 wijnstokken geteeld in de vorm van een lier. Deze
geleiding van de stokken laat een betere zonoriëntatie toe. Ook
worden de bladeren en druiven beter verlucht. De densiteit en het
rendement is duidelijk minder met als gevolg een betere kwaliteit.
Deze geleidingsmethode vraagt om specifiek materiaal zoals landbouwtractors en een type spuitmachine zoals voor fruitbomen.
Het bestuiven begint vanaf juli wanneer de hoogte van het bladerdak
twee meter heeft overschreden en is aangepast aan de vorm van de
geleiding. De kwaliteit van de wijnen hebben duidelijk baat bij deze
ontwikkeling en gezien de wijnen uit de Hautes Côtes de Beaune
2008 nu reeds toegankelijk zijn belooft dit alvast heel wat voor 2009.

Gérard Devos

Lijst van de verdelers:
• Arnoux Père et Fils - Bart(Nl) - arnoux.pereetfils@wanadoo.fr
• Boisset Jean-Claude - Van Eccelpoel*/Epivino/Werco/Alcavins/Vinalgros
Comptoirs des Vins – Boisset(Ch) - Vos & Partners Wijnkopers(Nl) - www.boisset.fr
• Bouchard Père et Fils - www.bouchard-pereetfils.com
• Champy - Bleuzè* - www.champy.com
• Drouhin Joseph - De Coninck* - Aarau/Favre Tempia & Fischer Metral(Ch) Walraven & Sax(Nl) - www.drouhin.com
• Faiveley - De Coninck* - Berthaudin(Ch) - Fourcroy(Nl)
www.bourgognes-faiveley.com
• Harmand Geoffroy - Van Acker - www. harmand-geoffroy.com
• Jadot Louis - Palais du Vin - www.louisjadot.com
• Leflaive Olivier - Caves de France/ISPC - www.olivier-leflaive.com
• Magnien Frédéric - www.frederic-magnien.com
• Magnien Michel - www.domaine-magnien.com
• Naigeon Pierre http://web.me.com/pierrenaigeon/Domaine_Pierre_Naigeon/Intro.html
• Prieur Jacques - Cooreman - Granchateaux/Pierre Wyss/Bindella(Ch) – Sauter(Nl) www.prieur.com
• Rapet Père et Fils - Cave des Oblats*/Bossuyt/Young Charly/Leloup/Vranken www.domaine-rapet.com/
• Rodet Antonin - Cinoco - www.rodet.com/fr/
• Taupenot-Merme - Bourgogne Wijnen - Bindella(Ch) - Wijnhandel Herman(Nl) virginie.taupenot-daniel@orange.fr
• Lambrays - VPS/Courtiers Viticoles*/Goorden/Bouteille à la
Mer/Crombe/Vandenbussche - www.lambrays.com
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GRUYÈRE, JA,

MAAR ZWITSERS EN MET EEN AOC!
Op basis van rauwe koemelk is hij
ontegensprekelijk de koning van de
Zwitserse kazen. Iedereen kent zijn naam,
maar regelmatig wordt hij met emmental
verwisseld. Echte Zwitserse gruyère
heeft weinig of geen gaten en bezit
steeds een AOC-label. Zijn beschermde
herkomstbenaming kreeg hij op 26 juli 2001.

Zo oud als de bergen
Reeds gemaakt van in de 12de eeuw in het district
Gruyère, een gebied in de Vooralpen van Fribourg,
krijgt de kaas pas zijn officiële naam toegekend in
het midden van de 17de eeuw, in 1655 om precies
te zijn. In 1762 bekrachtigt de Académie Française
het woord gruyère en neemt het op in haar dictionaire; het wordt omschreven als een kaas gemaakt
in de streek van Gruyère. In het midden van de
19de eeuw ijveren de Zwitsers om de herkomst van
hun kaas te beschermen, een kaas die door zijn
succes in het buitenland gretig wordt gekopieerd.

In de 20ste eeuw, door internationale schikkingen
en multinationale resoluties, gaat de Zwitserse gruyère de strijd aan met zijn Franse buurman en
naamgenoot, die de origine van deze kaasbenaming opeist. Het verkrijgen van een AOC in 2001
stopt echter de Franse buurman niet die een AOP
opeist. Europa hakt uiteindelijk de knoop door in
2010, waarbij enkel de Zwitserse gruyère van een
AOC geniet.

Een kaas uit meerdere kantons
Gruyère met een AOC-label wordt zowel gemaakt
in de kantons Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura, de
districten van Courtelary, La Neuveville, Moutier
alsook in enkele grensgemeenten van het kanton
Bern.
De herkomstbenaming van Gruyère AOC d’Alpage
(van de hoger gelegen alpenweiden) is onderworpen aan hetzelfde lastenboek als de kaas van de
laagvlakten, maar met een extra speciale vereiste.
Het koeienras is vrij, maar hun voeding moet
natuurlijk zijn: gras van de hoogvlakten in de
zomer, hooi en etgras (gras na maaien). Kuilvoeding
en elke toevoeging van chemische producten is
strikt verboden.

Productieproces
De melk wordt twee keer opgehaald in een straal
van maximum 20 kilometer rondom de kaasmakerij.
De melk ondergaat geen enkele thermische of
mechanische behandeling en wordt bewaard aan
een temperatuur tussen 12° en 18°C. De kaasmaker

voegt de avondmelk, met toevoeging van melkzuurbacteriën, bij die van de ochtend, dit volgens
vastgelegde normen om het vetgehalte van de
kaas te bepalen.

Kaas uit koperen ketels
De ketels waarin de kaas wordt gemaakt zijn van
koper en hebben een maximaal volume van 6600
liter. Twaalf liter melk geeft één kilogram kaas.
De toevoeging van het stremsel of kaaszuursel,
lebstremsel (uit de lebmaag) van kalveren, gebeurt
aan een temperatuur van 31°C. De enzymen zorgen
ervoor dat de melk gaat stremmen, te zien na 35 à
40 minuten. Van zodra de melk een gelatineus
aspect krijgt, wordt de tranche-caillé (snijraam)
gemonteerd en kan het versnijden beginnen van de
wrongel in kleine deeltjes, de grootte van een
graankorrel. Dit omroeren en snijden van de wrongel, zonder te verwarmen, duurt een tiental minuten. Vervolgens wordt de massa geleidelijk aan verwarmd tot ongeveer 55°C. Na 40 tot 45 minuten
opwarmen en een laatste controle van de textuur,
kan het uitlekken van de wrongel beginnen.

Scheppen en zouten
Het scheppen van de wrongel in kaasvormen, daar
waarin de kaaswei wegloopt, gebeurt ofwel manueel of mechanisch. De sneeuwwitte oppervlakte
van de wrongelmassa krijgt met behulp van caseïne een eigen label, met daarop het nummer van
het kaaswiel, de naam van de kaasmakerij en de
datum van productie.
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licht kleverig. De pâte, zonder gaatjes of barstjes, is
ultrafijn van textuur, strak en met een uitgesproken
ivoorkleur. Karakteristieke witte puntjes van eitwitconcentraties, te wijten aan de rijping, onderbreken de pâte.
We ruiken een geur van gebrand. Gegrilde hazelnoot, chicorei en leder nuanceren het
peperachtige melkaroma. Daarna komen er impressies van jodium en bosgrond opzetten. Van bij de
eerste hap proeven we een intense frisheid van
zure room met gekonfijte citroen en perengelei,
aangenaam smeuïg en bijzonder hartig. De lange
finale met vanilletonen tooit zich met een streepje
karamel.

De toekomstige kazen, die reeds geïdentificeerd
zijn, ondergaan vervolgens een geleidelijke persing
van 300 tot 900 kilogram, dit gedurende minstens
16 uur.
Het zouten van de kaas vangt aan van zodra de
kazen uit de kaasvorm worden gehaald. Ze worden
ofwel droog gezouten of gaan in een pekelbad
met een zoutgehalte van 20%.

De rijping
Van zodra de kazen gezouten zijn, gaan ze in een
opslagplaats of kaaskelder met een temperatuur
van 12° tot 18°C en met een relatieve vochtigheidsgraad van 92%. De kaaswielen rusten er op ruwe
en ongeschaafde planken uit sparrenhout (Picea
abies).
De eerste tien dagen worden de wielen dagelijks
omgedraaid en ingewreven met een mengsel van
water en zout. Daarna daalt het ritme en wordt
deze handeling twee keer per week toegepast, dit
gedurende drie maand. Op het eind en tot wanneer de kazen de deur uitgaan, wordt dit nog één
keer per week uitgevoerd.
De opeenvolging van dit wassen met deze zoutoplossing zorgt voor de typische korst. Deze ietwat
kleverige en vochtige korst is van kapitaal belang
omdat ze de link legt tussen de lucht uit de omgeving en de kaas. De korst speelt dus een doorslaggevende rol voor wat de smaak van de kaas
betreft.
De trage rijping in deze kaaskelders zorgt voor een
complexe degradatie van caseïne (kaasstof) en vetten in makkelijker verteerbare aminozuren. Anders
gezegd transformeert de elastische kaaspâte, die
weinig smaak heeft, naar een smeuïge kaas met
een complexe smaak die samenhangt met zijn rijpingsduur.

12

criteria van de kaas: - vijf maand = Gruyère doux
- acht maand ongeveer = Gruyère mi-salé
- tien maand ongeveer = Gruyère réserve
- meer dan twaalf maand = Gruyère surchoix
Gruyère AOC d’Alpage is een gruyère van de
zomer. De melk wordt ter plaatse verwerkt als
Gruyère AOC of komt van een nabijgelegen alpenweide, maximum 10 kilometer verwijderd van de
kaasmakerij.

Afmetingen en kwaliteiten
Gruyère is een groot kaaswiel met een geelbruine
korst, ietwat kleverig, licht korrelig en egaal. De
pâte van de kaas is vast, smeuïg en brokkelt haast
niet. De kleur varieert van geel tot licht ivoorkleurig naargelang het seizoen. De fruitige smaak wordt
ondersteund door een min of meer zoute smaak
die meer uitgesproken wordt naargelang de kaas
ouder is.
Zijn gewicht varieert tussen 25 en 40 kg (tussen 20
en 35 kg voor de alpage) ; zijn hoogte schommelt
tussen 9,5 en 12 cm (9 tot 11 cm voor de alpage) ;
zijn diameter bedraagt 55 tot 65 cm (50 tot 65 cm
voor de alpage).
Vetgehalte op de droge stof : 49 tot 53%.
Kleine gaatjes tussen 4 à 6 mm kunnen net, maar
zijn zeker niet noodzakelijk. Een pâte zonder gaatjes is beter. Kleine, dichte en geïsoleerde barstjes
en scheurtjes zijn toegelaten.
Worden aanzien als kaasfouten: een stoffige en
zeer kleverige korst of een te droge en gebarsten
korst ; een korrelige of bloemige pâte met talrijke
gaatjes, te grote gaten en/of grote barsten en
scheuren.
Website Gruyère : www.gruyere.com

De familie van Gruyère met een AOC

Twee Gruyères AOC op de proeftafel

Gruyère met een AOC-label moet minstens vijf
maanden oud zijn vooraleer hij de kelder mag verlaten. Vier stadia van rijping bepalen de verkoops-

Gruyère AOC réserve, 16 maand, kaasmakerij Le
Crêt-pres-Semsales, kanton Fribourg
De zeer lichtkorrelige korst met okerbruine kleur is
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Gruyère AOC d’Alpage, 16 maand, kaasmakerij
Le Vuipay, Les Paccots, kanton Fribourg
Beige, lichtkorrelige en licht kleverige korst. Licht
strogele pâte zonder gaatjes of barstjes. Fijne textuur met goed opgeloste zoutkorreltjes, een ietsje
knapperig. Minerale geur gemixt met kruiden en
gedroogde bloemen. Gedroogde bladeren en bospaddenstoelen vullen het boeket aan. De smaak
die opgefrist wordt door citrus, citroen en sinaasappel, verzacht tegelijk de dennenhoning en de
bittere chocolade, waarbij deze laatste nuance
voor een elegante en bittere toets zorgt die zich
verbindt met zoethout. Het zout dat meer waarneembaar is dan bij de vorige kaas, zet het fruitige
en het lactische meer in de verf. Lange en minerale
finale waar een vleugje koffie aan wordt toegevoegd.

Combinaties
Berg2
La Bergeronnelle 2008 Chignin-Bergeron Les Fils
de René Quénard
Licht en helder goudgeel als een fonkelende edelsteen. Enkele toetsten van peper als eerste geurindrukken, om daarna over te gaan naar fruitige parfums, een tikje gedroogd, hazelnoot, abrikoos en
meer vlezige tonen van peer en witte perzik,
gevolgd door een streepje anijs dat het boeket
aanvult. De smaak is een mineraal omhulsel met
afgronde hoeken door het zoete van het fruit, een
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sierlijk glaswerk in de vorm van verse en sappige
bessen, roussanne geparfumeerd met brem en
meidoorn.

een takje lavendel. In de finale ontdekken we specerijen en een citroenachtige frisheid.
Op de alpenweide gaan ze samen op zoek naar
romige melk met de smaak van kruiden en bloemen. Van het graan maken ze bloem en bakken ze
boterbiscuitjes met peper, afgewerkt met amandelen en gegrilde hazelnoten. Jodium lijkt het banketbakkersduo niet los te laten, een geur die de heerlijke parfums van bloemen en fruit dat ze samen
gemeen hebben hen naar de top van de berg
brengt. Vervolgens dalen ze naar beneden en
nemen ze op hun terugweg nog enkele mooie
bergstenen mee die ze als souvenir bewaren aan
hun mooie momenten samen.

Zonder enige aarzeling adopteert de gruyère zijn
naburige bergbewoner. Samen stappen ze met
grote schreden over wandelwegen en gaan ze
picknicken daar waar het landschap adembenemend is. Afgeschermd van de frisse wind halen ze
hun proviand en verkwikkende likeuren tevoorschijn. Een heuse braspartij in de bergen wordt het,
met roggebrood en kastanjehoning, gekonfijt fruit
en beboterde biscuitjes. Hoog tijd om de dorst te
lessen, op zoek naar hun respectievelijke rijkdommen met een zekere smaak van vanilleroom.
Wanneer Gruyère rood opzoekt
Blaufränkisch 2008 Burgenland Anita Nittnaus
Robijnrood met karmozijn, uitgesproken ruikend
naar confituur van griottekersen. Een mespuntje
peper, een streepje zoethout, een klein boeketje
bloemen waarin we roomse kervel en salie herkennen, een gebrande impressie die aan de rook van
haardvuur doet denken. De smaak is heel typisch
voor een Germaanse wijn, een bijzondere knapperigheid die de tanninestructuur getooid met fruit
en specerijen prachtig naar waarde weet te schatten.

de lippen blijven ze achter met elkaars afdruk, een
zoen met een peperachtige finale hunkerend naar
een volgende.

Wanneer hij rood ziet, laat hij zijn gereserveerdheid
varen en geeft hij zich zonder enige aarzeling helemaal over aan het Oostenrijkse fruit in deze wijn.
Het is daar dat hij zich ervan bewust wordt dat de
Blaufränkisch van Anita een en al zacht fruit is,
licht velours met een sierlijk scherp randje, een
volume dat hij breed en voluit diep inhaleert. Van
bij de eerste slok is hij verkocht. Hij schenkt bergbloemen en oosterse kruiden, roggebiscuitjes en
sterke koffie. Zij versiert hem met kersen, pruimen
en delicieuze marmelades. Na een heerlijke kus op

Wanneer de ene berg de andere ontmoet
Vertellen ze bergverhalen…
Epicure 2009 Ventoux Château Valcombe
Lichtgele kleur met een subtiele hint van absint.
Een neus die zijn tonen van anijs niet verloochent,
maar er gegrilde amandelen en een mespuntje
peper aan toevoegt. De smaak, rijk en zacht, wordt
evenwichtig door jodiumachtige mineralen, strak
en kristalhelder met een ziltig puntje. Gedroogde
abrikoos, gekonfijte peer en witte vijg verhogen de
complexiteit, aangevuld met een rozenblaadje en

Zoete pedagogie
Muscat de Rivesaltes Tradition 1993 VDN
Domaine Gardiès
Met de kleur van koffie en ruikend naar heerlijke
rozijnen, doet deze nog steeds delicate en frisse
muskaatwijn er nog enkele gedroogde vruchten bij,
krenten en rozijnen, maar ook mandarijntjes en
gekonfijte kumquats. In zijn accent van garrigue
herkent men duidelijk wilde tijm, muskaatnoot en
salie, aangevuld met een vleugje blonde tabak.
Geleidelijk verdwijnend mijmert de smaak over
deze geraffineerde herinnering. Zijn zeer etherische
structuur, versierd door fijne oxidatieve tonen,
voert ons mee naar het tanen van de suikers, een
lichtheid die de aroma’s fijner maakt, specifiek voor
een wijn die zijn ego opzij zet en zonder enige aarzeling al zijn rijkdom nalaat aan zij die daar oren
naar hebben.
Een gruyère d’alpage die lang zijn leeftijd niet
weerspiegelt. Het is in contact met de wijn, oud en
wijs met tal van mooie herinneringen in het
achterhoofd, dat de kaas geniet van enkele maanden extra rijping. Pedagogisch en tactvol is deze
Rivesaltes dolgelukkig met deze spontane maturiteit, zodanig dat hij de kaas met bloemen en fruit
versiert, daar waar hij gisteren nog in een eerder
strenge bui was. In ruil geeft de kaas aan deze
oude geurige grijsaard peper en zoethout, een licht
pikant en karaktervol bittertje, waardoor de wijn
extra onderlijnd wordt en zijn bijna immateriëel
gedaante verankerd raakt in jodiumrijk zout. Goed
aan elkaar vastgeklonken vormen ze een koppel
waar het leeftijdsverschil niks uitmaakt en flauwe
grappen geen kans krijgen. Gracieus en stijlvol, dit
koppel.

Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers:
• Fils de René Quénard - fils.rene.quenard@wanadoo.fr
• Nittnaus Anita - Oostenrijkse Wijn - www.nittnaus.at
• Valcombe - Basin et Marot*
www.chateau-valcombe.fr
• Gardiès - Wine Not* - www.domaine-gardies.fr/
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ICONEN

DE WIJN VAN EGON MÜLLER,
EEN CRU, EEN MYTHE….
Deze rubriek met icoonwijnen kent geen
grenzen: van Sauternes naar Champagne
via Constantia, Zuid-Afrika, naar de Elzas.
Deze keer komen we terecht aan de
overzijde van de Rijn bij een grote
Duitse Moezel (en Sarre) gigant :
Egon Müller. In tegenstelling tot Grange,
een assembleur, gelooft men
hier in een cru.
DE MOEZEL

Scharzhofberg
Zelden wordt een patrimonium zo strikt
verbonden met een cru dan in het geval van
Scharzhofberg in Wiltingen. In de familie
Müller krijgen sinds vier generaties de nazaten de naam Egon. De huidige Egon heeft
zijn vader opgevolgd in 1991.
Oudere geschriften vermelden een zekere
Jean-Jacques Koch, als een van de voorvaderen, die een deel van de heuvel van
Scharzberg in bezit had, tot dan eigendom
van het klooster van Saint Martin de
Trêvers. Het Franse revolutionaire regime
verplichtte de domeinen te verkopen aan
de meest biedende. Sindsdien zijn de wijngaard, 8,3ha van de 20ha die de heuvel telt,
en de kelders nagelaten door de monniken
in de familie gebleven.
Scharzhofberg is één van de oudste wijngaarden met een wereldwijde reputatie.
Geschriften loven de kwaliteit sinds 1340.
De berg verdient alvast een plaats in de
rubriek “Extreme wijnbouw” door zijn steile
duizelingwekkende hellingen. Het hoogteverschil is 120 meter. De top van het perceel
bedraagt 310 meter. De stokken staan geheel
zuid georiënteerd. Niet ver daar vandaan
maakt de Sarre een grote bocht om zich
wat verder in Konz in de Moezel te storten
vlakbij de grens met Luxemburg.
Het wijngaardareaal beslaat vooral riesling,
het edel ras uit de streek en de lievelings-
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druif van de familie Müller. De stokken zijn
evenwel niet extreem oud. Op het einde
van de oorlog lag de heuvel er erg triestig
bij, verlaten en gedeeltelijk verwoest door
een Amerikaanse sloper. In 1945 werd amper
800 liter wijn gemaakt. Er moest bijgevolg
herplant worden en een groot deel van de
stokken zijn vandaag zo’n 50 jaar oud. Een
klein deel dateert van voor de phylloxera
periode en zijn authentieke wortelstokken.
Per hectare zijn 10.000 stokken aangeplant.
Naast de leeftijd van de wijngaard speelt de
hoogte een grote rol in de kwaliteit van het
jus. De leisteenbodems zijn vrij homogeen
met wat meer kwarts in het hoger gelegen
deel. De schaduwzijde van de heuvel blootgesteld aan de wind is merkelijk frisser.

Selectie in de wijngaard
Sinds decennia zijn de opeenvolgende Egon
Müllers berucht om de uitzonderlijke kwaliteit van hun wijnen inbegrepen de droge
versies. Twee factoren spelen volgens Egon
IV een grote rol: enerzijds het terroir, de
bodems van leisteen en kwarts en de perfecte oriëntatie. Anderzijds zijn er de kleine
opbrengsten die de heer des huizes hardnekkig nastreeft tot groot wantrouwen van
andere producenten die blijven geloven dat
rendementen tot 80hl/ha eveneens grote
kwaliteit leveren. Müller blijft bij zijn stuk:
geen Scharzhofberg boven de 60hl/ha.

Voor de selectie Trockenbeerenauslese,
ongetwijfeld de meest gereputeerde wijnen
hier en in heel Duitsland, gaat men veel verder en zijn de rendementen beduidend
lager. Het huis produceert niet elk jaar TBA
(trockenbeerenauslese). Zo was er geen wijn
tussen 1991 en 1994, niets in 1998 en 2002.
Dit is een kwestie van kwaliteit en imago.
Men wil het beste ook niet te grabbel gooien!
Een bijkomende verklaring voor de uitstekende kwaliteit en de lange bewaarkracht is
de aciditeit. Müller past een selectie toe tijdens de oogst direct in de wijngaard. Iedere
plukker verdeelt de bessen in twee bakjes
eentje voor Spätlese en een voor botrytisdruiven. Voor TBA is het rendement zeer
laag: 500 tot 600 liter van de totale productie. De fermentatie duurt op zijn minst
zes maanden afhankelijk van het suikergehalte. Ongeveer 50kg druiven zijn nodig
voor één liter TBA.

Traditionele vinificatie
Zo je hier de steen der wijzen, de oenologie
van de toekomst, die de druif in nectar
transformeert, wil treffen, ben je aan het
verkeerde adres. Egon Müller en zijn keldermeester, Stefan Fobian, houden aan de traditionele gekende methode. Zonder het
certificaat van bio, wordt niettemin organisch geteeld met een minimum aan chemische producten en geen herbiciden. In de
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kelder worden de druiven vergist en rijpt de wijn in grote oude
fusten van 1.000 liter. De natuur doet de rest, tenminste bijna, zo
niet zou een keldermeester onnodig zijn. In ieder geval start men
met de oogst zoals hij aankomt en probeert men niet het effect van
de jaargang te maskeren. De oude, koele en vochtige, kelders van de
monniken uit Saint Martin blijken erg geschikt voor de wijnen. Met
uitzondering van een paar moeilijke jaargangen waar de fermentatie
niet spontaan start, maakt men gebruik van gedroogde gisten.

Wijn om van te dromen
Erkende commentatoren hebben mythische woorden voor het
domein, meer specifiek nog voor de zoete wijnen. Mijn vriend John
Gilman beweert zelfs dat dit domein het Romanée Conti is van
Duitsland. De status van Egon’s TBA is van die aard dat een groot
deel van deze zeer kleine productie, gebotteld in kleine flesjes van
37,5 cl, niet vrijgegeven wordt op de wijnmarkt maar voorbehouden
blijft voor protocollaire evenementen bij de Duitse Diplomatie.
Ongeveer 400 halve flesjes en 50 flessen van 75 cl worden jaarlijks
verkocht. Kortweg om een flesje te kopen van deze nectar moet je
dus vroeg opstaan, liefst in Trêvers, de dag van de jaarlijkse veiling,
een serieuze introductie hebben (grote verzamelaars hebben dit
uiteraard) en een bedrag van zowat 5.000 euro voorzien! We kennen
het concept van dit soort marketing: wat zeldzaam is, is duur; wat
heel zeldzaam is, is heel duur! Maar wat te doen aan wat tegen alle
principes in toch bestaat? Meer nog, hoe schrijft men over kwaliteit
van wat men nooit te proeven krijgt? Met welk doel? Gelukkig zijn
er nog andere wijnen.

Wijn om te drinken
Vooreerst is er de Scharzhof Kabinett, een wijn die jaar na jaar een
uitstekende aciditeit bezit, minerale accenten (een toets van leisteen?) en een uitzonderlijke nervositeit, in de handel onder meer
verkrijgbaar bij Pirard. Noteer dat sommige jaargangen een niet te
verwaarlozen gedeelte aan botrytisdruiven leveren wat de complexiteit verrijkt. Dit is de basiswijn uit het gamma, wat eigenzinnig,
en om zo te genieten na een jaar of tien geduld.
Het wordt snel duidelijk dat Egon een aparte aandacht geeft aan zijn Kabinettwijnen. Is het omdat
deze wijnen eerder te genieten zijn dan enkel te
degusteren? Wie zal het zeggen? Einde meditatie, tijd
om te drinken! Voor een dertigtal euro heeft men een
mythische wijn, een oneindig plezier zonder wroeging noch spijt.
Dan is er nog de Spätlese, letterlijk van de hand
gedaan (!) aan 60 euro de fles, en nog de heerlijke
Auslese met een ongelooflijke rijkdom (gemiddeld
100° Oechsle waar de wet 88° voorschrijft) en een
prachtig evenwicht tussen botrytis en aciditeit.
Om het geheel te vervolledigen merken we op dat
Egon Müller eveneens wijnstokken heeft in
Slovakije (Château Belà) en in Australië (Kanta). De
enige reden hiervoor is zijn passie voor riesling en
voor Belà, zijn Slovaakse vrouw.

Hervé Lalau

• Espace Pirard - www.scharzhof.de

Propriétaires-Récoltants
1, Place des Lois 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
Tél. 03 80 10 65 - Fax 03 80 34 13 72
harmand-geoffroy@wanadoo.fr
www.harmand-geoffroy.com
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DE SOMMELIER AAN HET WOORD

WIJN OP RESTAURANT,
EEN WIN-WINSITUATIE KAN!

We merken duidelijk een kentering
in het wijnverbruik op restaurant.
Welke zijn de redenen om geen wijn
te drinken? Daarnaast is het misschien
niet altijd onjuist wat gasten als
excuus gebruiken om geen wijn
te hoeven drinken.

Er zijn meerdere redenen om geen wijn te
drinken, maar de meest voorkomende is het
hele BOB-gebeuren. Rijden en drinken gaan
inderdaad niet samen. Toch moet een glaasje
wijn kunnen, zolang men niet overdrijft
uiteraard. In Nederland zijn er reeds verschillende restaurants die een BOB-wijnarrangement schenken. Het zijn proevertjes die de
chauffeur krijgt waardoor hij toch meeproeft
zonder dat hij de limiet overschrijdt. Als
beloning voor zijn voorbeeldig gedrag krijgt
hij een fles mee om thuis van te genieten.
Het werkt en deze restaurants doen het duidelijk goed.

De restauranthouder als schuldige
Helaas ligt het matig wijnverbruik vaak aan
de restauranthouder zelf. Ofwel vinden mensen de wijn te duur ofwel niet goed genoeg!
Men kan zich echt niet meer veroorloven om
gekke prijzen te vragen, vaak weet de klant
de prijs beter dan de restauranthouder zelf.
Met het gebruik van de smartphone is het
ook een peulenschil om even online te gaan,
de website van de desbetreffende wijnleverancier te checken en zo de aankoopprijs op
te speuren. Wat ook gebeurt, en dat is heel
jammer, is dat de gast op die manier meer
duidelijke informatie over de wijn krijgt,
omdat de gegeven uitleg op restaurant soms
te summier of onjuist blijkt te zijn. Een doordachte, eerlijke en duidelijke prijzen- en wijnpolitiek is een absolute must.
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Bedenkelijke wijn in het glas
Wat veel minder te begrijpen valt is dat men
geen goede of zelfs ronduit slechte wijn
schenkt! Ieder zichzelf respecterend restaurant of horecazaak zou de eer moeten hebben om een correct glas wijn te serveren. Als
dit niet lukt vandaag de dag, dan zit er iets
grondig fout. De gast reageert overigens
onmiddellijk wanneer het eten te wensen
overlaat, waarom gebeurt dit dan niet met
de wijn?
Ook is het belangrijk juist in te schatten wat
uw gasten graag drinken. Hierdoor kunt u
reeds een belangrijk deel van uw selectie
bepalen. U maakt het voor hen niet alleen
leuker en interessanter, maar ook voor uzelf
een stuk makkelijker. Is uw zaak vooral op
een trendy publiek gericht, kies dan hoofdzakelijk voor dit type wijnen. Prefereren uw
gasten klassiekers, zet dan deze wijnen meer
in de kijker. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar helaas ziet het er in de praktijk
vaak anders uit. Wat wijn betreft, lijkt het
devies: less is more. Zij die het ondertussen
wel goed doen zijn de watermerken, de consumptie van tafelwaters zit nog steeds in de
lift.

Sommelier, een knelpuntberoep
De persoon die al deze problemen wat kan
verhelpen of oplossen is de sommelier.
Jammer genoeg is dit momenteel een knel-

puntberoep. Met andere woorden: werk
genoeg, maar de vacatures worden niet of
slechts gedeeltelijk ingevuld. Sommelier
mag dan een prachtig beroep zijn, maar wie
wil het nog doen?
Hoe pakken we dit probleem aan? Starten
met een goede opleiding kan reeds wonderen doen. In hotelscholen is drankenkennis
een vak dat niet altijd goed begrepen
wordt. Niet iedereen is op 16-jarige leeftijd
klaar om wijn te begrijpen. Dit vak moet dus
voldoende aandacht krijgen en op een aangename en interessante manier gegeven
worden, te meer als men als hotelschool
weet dat de hedendaagse restaurantbezoeker vaak zelf over heel wat wijnkennis
beschikt. De vele avondcursussen voor volwassenen, waar zelfs mensen uit de horeca
nog iets van kunnen opsteken, zijn daar niet
vreemd aan. Zeker als men deze volgt waar
de docent er daadwerkelijk zelf iets van
kent. Dit soort sessies is de laatste jaren
ongelooflijk toegenomen en het is nooit te
laat om wijnkennis op te doen of deze bij
te schaven. Het zou jammer zijn om deze
trein te missen.

Langetermijnvisie
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er met
wijn nog heel veel goeds te doen valt, mits
we niet denken aan onmiddellijk rendement
en torenhoge winstmarges. Een visie op een
net iets langere termijn nastreven, de ogen
goed open houden en luisteren naar de
klant, en vele kleine problemen verdwijnen
vaak als sneeuw voor de zon. De rest komt
vanzelf wel, waardoor er op een aangename
manier kan genoten worden van een goed
glas eerlijke maar vooral ook lekkere wijn.

Kris Lismont, 1ste Sommelier van Belgïe 2010
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SANCERRE, POUILLY & CO,

SAUVIGNON IN AL ZIJN GLORIE
Sancerre en Pouilly: twee namen die symbool staan voor grote witte Loirewijnen…
of meer precies, Centre Loire.
Twee pareltjes met de sauvignon als
koningsras. Vandaag vind je ze zowat
overal ter wereld, maar in deze regio
worden nog de originele versies gemaakt.
Wij gingen er voor u terug op bezoek.

SANCERRE

Een vleugje geschiedenis
Net zoals de provincie Berry die het gebied
bestrijkt, is de wijngaard zeer oud. Het zou
trouwens Quincy zijn die met de titel van
oudste AOC-wijngaard (1936) van de ganse
Loire mag pronken. Toch kreeg de lokale
wijnbouw af te rekenen met de druifluiscrisis, en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de wijngaarden na de laatste wereldoorlog er quasi verlaten bijlagen. De miserie
die hier toen heerste was nauwelijks te overzien: jongeren verlieten het ouderlijk domein
en waagden hun kans in Bourges, Vierzon tot
zelfs in Parijs. Almaar meer wijngaarden verdwenen. Begin de jaren vijftig wisten enkel
nog Sancerre en nichtje Pouilly, aan de andere kant van de Loire, te overleven.
Het grote geluk voor Pouilly was de N7, deze
fameuze weg die bezongen werd door
Charles Trénet en die, voor de aanleg van de
autosnelweg, duizenden vakantiegangers van

DE CENTRE LOIRE IN CIJFERS
Aantal producenten: 650
Productieoppervlakte: 5245 ha
Totale productie: 282.300 hl (2008)
Waaronder wit: 227.300 hl
Verkoop naar export: 40%
Belangrijkste buitenlandse afzetmarkten:
GB, USA, B, NL, IRL, N, CDN, CH

Parijs via Pouilly naar de Middellandse Zee
gidste. Een stop in Pouilly was geen verloren
moeite want de stad telde verschillende
Michelinrestaurants. En deze vakantiegangers
vertrokken slechts sporadisch met een lege
koffer.
Sancerre, ietwat afgelegen van deze verbindingswegen, kon niet rekenen op dit voordeel. Maar hun wijnbouwers wisten zelf het
geluk af te dwingen door de cafés van Parijs
op te zoeken. En die bezochten ze veelvuldig, waarbij ze nogal wat wijnstalen achterlieten. Hun marketinginstrument? Twee à
drie flessen, enkele crottins de chavignol, en
de wijn voor zich laten spreken. Vandaag
hebben we steeds de mond vol van grote
terroirs (en die zijn hier inderdaad groots),
maar in die tijd werd de reputatie van beide
appellations in alle eenvoud geboren. Een
reputatie die zou uitgroeien tot de meest
beroemde witte wijnen ter wereld!

Centre, in hoedanigheid van zijn dynamische
directeur, de heer Benoît Roumet. De lijst is
geenszins volledig, maar de geproefde wijnen zijn wel voorbeeldexemplaren.

CHÂTEAU FAVRAY IN SAINT MARTIN SUR NOHAIN
Een wijndomein, deel uitmakend van de
appellation Pouilly, dat in 1957 aangekocht
werd door de vader van huidige eigenaar
Quentin David. In die donkere periode hadden de wijngaarden grotendeels plaatsgemaakt voor graangewassen. Tja, zelfs in

Nog te noteren: binnen alle appellations
heerst de familiale structuur. De domeinen
zijn meestal kleinschalig, soms verbrokkeld,
wat de wijnbouwer de kans geeft zijn ‘terroir’ en zijn ‘climat’ rustig te leren kennen.
En zie hier enkele voorbeelden, gedistilleerd
uit een reis georganiseerd door FIJEV en het
Bureau Interprofessionnel des Vins du

QUENTIN DAVID
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DE TERROIRS VAN SANCERRE EN POUILLY
Waarom maakt men Sancerre in Sancerre en niet in Marlborough? Waarschijnlijk
omwille van het verschil in bodemgesteldheden. Tijd om die van Sancerre te herbekijken.
• Silex:
Hier ook ‘cailloux’ genoemd en frequent voorkomend aan de oevers van de Loire.
Ze nemen makkelijk de warmte op en geven die af aan de druiven die zo sneller rijpen. De wijnen afkomstig van dit terroir zijn meestal vrij hard en gesloten tijdens
hun eerste levensjaar, maar openen zich nadien; ze zijn krachtig en nerveus en
bezitten een goed verouderingspotentieel. Sauvignon van silex wordt gekenmerkt
door kruidige toetsen en vuursteen.
• Les Terres Blanches:
Gronden met een mengsel van leem en kalk, vrij koud, en doet de rijping van de
druiven vertragen. Niet echt een probleem want de later geoogste druiven zijn
meestal zeer gezond. Wijnen van dit terroir afkomstig hebben tijd nodig om zich te
openen; meestal zijn ze floraal getint en vegetaal in de neus maar goed rond in de
mond. Ze zijn elegant en bezitten flink wat bewaarpotentieel.
• Les Caillotes:
Bodem van kalksteen met een bovenlaag (40 cm maximaal). Wijnen hiervan afkomstig zijn levendig en fruitig met een zekere zachtheid. Het zijn meestal de wijnen
die eerst klaar zijn om drinken.
• Les Marnes Kimméridgiennes:
Vrij zelden in Sancerre (la Côte des Monts Damnés is een mooi voorbeeld).
Afzettingen die zorgen dat de wijn heel wat tijd nodig heeft om zich te openen,
maar wel evenwichtig, fruitig en zijdezacht.

Pouilly deed graan het in die tijd beter dan
wijn… Gelukkig voor ons knoopte Quentin
opnieuw aan met de wijntraditie. Dertig jaar
geleden had hij het lumineuze idee te herplanten. Maar je moest lef hebben om daarin te geloven! Gelukkig voor hem was het
toerisme een welgekomen ruggesteuntje en
startte de markt van Pouilly opnieuw op.
Vandaag telt Château Favray 16 hectare. Hun
bijzonderheid? De wijngaard bestaat uit één
stuk en bedekt een kalkrijke heuvel, de
fameuze Caillottes.
Saint-Martin bevindt zich in het oostelijke
deel van de AOC: een belangrijk detail! Het
klimaat is meer continentaal dan aan de

BERNARD FLEURIET
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oevers van de Loire, wat betekent dat men
hier heel wat dagen later oogst. Dat is in het
voordeel van de sauvignon die van een lange
en regelmatige cyclus houdt. De wijnstokken
van Favray staan naar het zuidwesten georiënteerd, in een soort van regenboog op de
heuvel en hebben minder met droogte te
kampen, niettegenstaande de met keien
bezaaide bodems.
Pouilly Fumé 2009
Twee hagelbuien, een kleine oogst maar een
mooie rijpheid met een vrij hoog alcoholgehalte voor deze appellation: 13,5% vol. ‘We
hadden schrik onevenwichtige wijnen te
maken maar proef ze, de wijnen hebben voldoende frisheid en zijn goed levendig, fruitig
en evenwichtig’, vertrouwt Quentin ons toe.
De kleur is goudgeel met groene tinten, de
neus floraal en fruitig, appel en perzik,
amandel en rabarber, een tikkeltje silex.
Gekonfijte tonen in de mond, stevig gevuld,
zelfs wat suiker menen we waar te nemen
maar dat is er niet, het is het vet dat voor
deze impressie zorgt. Een wijn die evenwel
mooi levendig blijft.
‘Op het gebied van vinificatie ben ik heel traditioneel. Je moet het terroir respecteren.
Tussen het persen en de uiteindelijke wijn is
het de kunst zo weinig mogelijk handelingen
te verrichten… Ik klaar enkel met bentoniet
en de lagering geschiedt op roestvrijstalen
tanks.’
2008, een mooi jaar, geoogst op 20 oktober,

zorgt voor een gekonfijte en frisse Pouilly
met schitterende bittertoetsen van pompelmoes en schil van citroen, zijdezacht met
tonen van zoethout en zelfs licht pikante
impressies. Een evenwichtige wijn die zich
maximaal weet te ontladen in de mond.

BERNARD FLEURIET & FILS IN MENETOU-RATEL
We veranderen van oever en bevinden ons
in Sancerre, meer bepaald in Menetou-Ratel
(niet te verwarren met Menetou-Salon!) bij
de gebroeders Fleuriet. Een familiaal domein
dat zich beetje bij beetje ontwikkeld heeft
dankzij de aankoop van wijngaarden van
oudere wijnbouwers die geen opvolgers
hadden. Vandaag telt het domein 17 ha
binnen de AOC Sancerre en 3 ha in
Menetou-Salon.
Benoît en Mathieu, de twee broers aan het
hoofd, investeren in de toekomst: een nieuwe cuverie, 100% in beton zonder epoxie zag
het levenslicht. Doel is het bewerkstelligen
van micro-uitwisselingen zodat de wijn kan
ademen zonder te veel te worden overgestoken of rondgepompt. Testen werden ook
al uitgevoerd met eivormige tanks in beton.
Het huis geniet heel wat faam voor zijn stevige rode wijnen die best wat hout kunnen
verdragen. Maar het zijn eerst de witte wijnen die ons wisten te verleiden.
Menetou-Salon «La Vigne au Paul» 2009
Mooi goudgeel met groene tint, floraal en
rokerig in de neus, citroentoetsen in de
mond vergezeld van aroma’s van wijnperzik,
abrikoos en krokante appel. 100% lagering
op betonnen tanks.
‘Het voordeel van betonnen tanks is dat het
fenomeen reductie niet meer voorkomt. Ik
heb reeds flessen afkomstig van roestvrijstaal moeten bottelen omdat er reductie
optrad. Het verschil is verluchting, excellent
in beton’, verklaart Benoît.
Sancerre «La Baronne» 2008
De oudste stokken, afkomstig van de
mooiste terroirs, nemen deze wijn voor hun
rekening. Goudgeel, geurt naar venkel, acaciabloemen en oranjebloesem. De mond is rijk
en gevuld, zonder overdreven hout.
Nochtans werd de wijn op vat gevinifieerd..
Sancerre Rouge «Anthocyane» 2006
Een pinot die weet te plezieren door zijn
structuur en belangrijker nog, zijn rijkheid
van het fruit, een mix van vruchtvlees van
bramen en bosbessen, gelei van framboos en
cassis, mooi aangevuld met een beetje vanille en vervolledigd met minerale trekjes.
Lange maceratie en gelagerd op nieuwe
eikenhouten vaten van één wijn gedurende
één jaar.
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Helder goudgeel, gekonfijte neus, mooi gevuld, toetsen van zoethout
en witte chocolade. De mond is tegelijkertijd zoet – of geeft althans
die indruk – en toch knisperend door de silex. De lagering is nauwelijks merkbaar en geeft de vrije ruimte aan aroma’s van citrusvruchten,
groene appel en gekookte peer. Een complexiteit gestoeld op
zuur/zoet. Wijn die zeven maanden op vat gelagerd werd.

HENRI BOURGEOIS IN CHAVIGNOL

STÉPHANE RIFFAULT

CLAUDE RIFFAULT IN MAISON SALLÉ (SURY-EN-VAUX)
We blijven in Sancerre en bezoeken opnieuw een familiedomein, dat
van Claude Riffault, vandaag uitgebaat door Stéphane Riffault. De 10
ha sauvignon en de 3 ha pinot noir strekken zich uit over de gemeente
Sury-en-Vaux, in het noordwesten van de appellation. Stéphane vinifieert elk perceel apart, bewerkt de gronden met het inzaaien van gras
tussen de rijen stokken en oogst manueel om de volledige oogst
gelijktijdig te kunnen persen. Daarvoor gebruikt hij drie persen zodat
hij meer tijd heeft om kleine volumes te kunnen persen. 70% van de
productie wordt geëxporteerd.
Elke wijn beantwoordt aan een bodem en een specifiek perceel na een
grondige selectie.

Bourgeois en Chavignol, dat is zo een beetje als Laurel en Hardy, als
Bossemans en Coppenolle… zelfs niettegenstaande het huis ook actief
is in Nieuw-Zeeland met het 38 ha tellend domein Clos Henri. In
Sancerre telt het 72 ha, goed voor een tiental verschillende wijnen.
Bovendien koopt het domein ook druiven aan voor zijn drie handelswijnen. Alles wordt apart gevinifieerd, per perceel, en de most wordt
vakkundig geselecteerd tijdens de persing. De witte wijnen worden
gelagerd op hun droesem en nooit voor april op de markt gebracht.
Voor sommige speciale wijnen zoals de Antan en de Jadis wacht men
zelfs tot september.
Op het vlak van rood gaat het huis voor een vinificatie met weinig
tussenkomsten. De maceratie neemt in zijn totaliteit zo’n drie tot vier
weken in beslag.
Domaine Henri Bourgeois is een van de grootste operatoren in de
regio met een productie van zo’n 1,2 miljoen flessen, Menetou-Salon
inbegrepen.
Maar dankzij de zorg die aan de wijn besteedt wordt en door het
engagement van de vele Bourgeoisleden in het bedrijf, blijft het
domein ontegensprekelijk een familiedomein.

Sancerre Blanc «Les Denizottes» 2009
‘Een recente wijn, de eerste jaargang, afkomstig van “terres blanches” die voor heel wat levendigheid zorgen. Gedurende negen
maanden lagering op reeds gebruikte vaten’, legt Stéphane uit.
Goudgeel met groene tint, neus van gekonfijte rabarber, meidoorn,
aanvullende impressies van zoethout en anijs. Schitterend mineraal
in de mond, krokante aroma’s, aanvullende toetsen van bosbes.
Maar nog meer bijzonder is het zoutig puntje dat de sappigheid en
de peperige impressies weet te benadrukken. Het evenwicht is op
de afspraak, stevig gevuld met 14% vol., een mooi versmolten aromatisch volume getuigend van knappe zuren.
Sancerre Blanc «Les Chailloux» 2009
‘Terroir van silex, hier dient op het juiste moment geoogst te worden:
indien te vroeg is de wijn vegetaal, indien te laat verliest hij zijn frisheid. Bovendien is de oogstperiode bijzonder kort’, vertelt Stéphane.

2008 EN 2009 IN DE CENTRE LOIRE
2009 was een klein jaar qua volume in Sancerre en Pouilly
door enkele forse hagelbuien en een vrij heterogene rijpheid
al naargelang het perceel. In het algemeen is het een rijk en
vol jaar.
2008 is een mooi jaar. De zomer was fris, de oogst vrij laat,
maar de volumes waren goed met druiven die konden genieten
van een mooie nazomer met frisse nachten en met veel zon
overdag, zodat de aroma’s zich volop konden ontwikkelen.
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PHILIPPE GILBERT IN MENETOU-SALON
Dit domein in Menetou-Salon strekt zich uit
over 27 ha met een bodem die door kalk
wordt gedomineerd en die lokaal ook wel
‘oreilles de poule’ wordt genoemd. Sedert
2004 bio en in 2007 overgeschakeld op biodynamie. Philippe Gilbert en Jean-Philippe Louis
leggen uit waarom: ‘Een bron van inspiratie en
een kader om wijnen te maken die perfect het
rijke en levendige terroir van Menetou-Salon
weten te weerspiegelen’.
Het gamma bestaat uit twee lijnen: de
Domaine-wijnen die worden gekenmerkt door
hun frisheid en evenwicht; de Renardières-wijnen die op basis zijn van oude wijnstokken en
die van complexiteit en kracht getuigen

HENRI BOURGEOIS

Sancerre Blanc Cuvée Jadis 2008
‘Het is een perceel van de Monts Damnés,
een plek waarvan we vinden dat de wijnstok
op zijn best gedijt, de geologie is ietwat verschillend, er heerst een microklimaat en de
stokken zijn meer dan vijftig jaar oud.
Kortom, een bevoorrechte plek’, vertelt
Arnaud Bourgeois.
Lichte goudgele tinten, peper in de neus,
aangevuld met pruim, peer en vlierbes,
nadien pompelmoes en gele citroen, met een
tikkeltje anijs en vanille afkomstig van de
lagering. De mond weet te verrassen, niet
alleen levendig maar ook voortreffelijk mineraal waarbij onze smaakpapillen gestreeld
worden door aroma’s van abrikoos en mirabel. Fris en krachtig, heel lang en beklijvend
met een rokerig toetsje helemaal op het
einde
Dit verlangt naar meer. Daarom ook met veel
plezier geproefd, de Cuvée Jadis 2002…
intens goudgeel getint, aroma’s van bijenwas,
mineralen, lichte petroleumtoets, gekonfijt
fruit, peer die likeur geworden is. Blijft daarentegen heel fris in de mond, verrassende
aroma’s van gedroogde druiven gedrenkt in
rum en omringd door mooi vet, veel volume
en toch heel gericht. Een fijne en stevige bittertoets weet al die aroma’s nog meer in de
verf te zetten. ‘2002 staat voor een schitterende concentratie met een zeer mooi evenwicht’, vertelt Henri Bourgeois.
Ook tal van andere wijnen verdienen commentaar, het is moeilijk kiezen. La Grande
Réserve 2009 op kalkgronden is de meest
sympathieke, de Côte des Monts Damnés
2009 (waar we nog op terugkomen) en de La
Bourgeoise 2008 op silexgronden zijn super,
net zoals de Sancerre d’Antan 2007 met zijn
immense frisheid en fruitig karakter.

Menetou-Salon Rouge Domaine Philippe
Gilbert 2008
Granaatrode kleur met rosé tinten, zure kers in
de neus, confituur van aardbei op grootmoeders wijze, fijne tannines in de mond, kers die
kraakt tussen de tanden. Een frisse en charmerende wijn gemaakt van pinot noir en gelagerd
op houten vaten van 90 hl.
Menetou-Salon Rouge «Les Renardières»
rouge 2008
“Deze wijn werd gemaakt als in een laboratorium, hier hebben we geleerd om te gaan met
biologische en biodynamische wijnbouw, we
hebben veel opgestoken over de beperkingen
maar ook over de positieve effecten van deze
methode’, vertelt Philippe Gilbert.
Robijnrode kleur met paarse tinten, de neus
doet denken aan een compote van geplet
rood fruit. Aardbei, kers en bosbes vermengen
zich met peper en kaneel. Lekker krokant in de
mond, goed aanwezige tannines, sappige frisheid op het einde.
Gelagerd op vaten van 400 liter, gevolgd door
één jaar op tank. ‘Wijn die gelagerd wordt

JEAN-PHILIPPE LOUIS & PHILIPPE GILBERT
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heeft vier seizoenen nodig om zijn optimale
rijpheid te bereiken, het vat verlengt zijn
levensduur zonder dat het fruit verloren gaat’,
zegt Jean-Philippe Louis nog.
Menetou-Salon Blanc Domaine Philippe
Gilbert 2008
Net zoals de rode versie is dit een ‘elegante
dorstlesser’, krokant en levendig, het type wijn
dat men graag in de lente drinkt.
Menetou-Salon blanc «Les Renardières» 2008
Helder goudgeel, zeer floraal, vooral de smaak
maakt indruk, sappig, mineraal en fris, met rijkelijk aanwezig fruit, citroen en pompelmoes,
maar ook met peer en appel, netjes omkaderd
door kruidige tonen met een gegrilde finale.
‘De productie van een goede hectare, zo’n 38
hectoliter, gelagerd op vaten van verschillende
grootte gedurende één jaar’, verduidelijkt JeanPhilippe Louis

HENRY PELLÉ
Sinds drie generaties gevestigd in Morogues
en deel uitmakend van de appellation
Menetou-Salon. Henry Pellé telt 42 ha, waarvan 4 ha in Sancerre (beide appellations liggen
slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd), en koopt ook nog druiven aan voor zijn
handelsactiviteit die zo’n tiental ha vertegenwoordigt.
De kelder is modern maar daarom niet indrukwekkend. Hier wil men in de eerste plaats de
bezoeker duidelijk maken dat de wijnmaker
slechts de helpende hand is bij de geboorte
van een wijn. Mooi, niet? Pellé legt daarentegen maar al te graag de nadruk op de essentie
en niet op de schone schijn. Daarom dat zijn
gamma tal van ‘lieux-dits’ telt die allemaal
apart gevinifieerd worden. Het is dan ook
moeilijk kiezen…
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Menetou-Salon blanc «Vignes du Ratier»
2008
Intens goudgeel, gegrilde tonen in de neus,
mineraal getint in de mond, zowel fris als
getuigend van veel rijp fruit, heel gevarieerd
en rechtlijnig, mooie en elegante bittertoets.
De bodem is ‘terres blanches’ in Morogues
met een zuidelijke oriëntatie.
Menetou-Salon blanc «Les Blanchais» 2009
Groen met goudgele tinten, mix van gele en
witte bloemen, rijpe bosbessen en pruimen,
toets van rozenknoppen in de mond, viooltjes, ook wat anijs, een rijke wijn boordevol
complexiteit. En bijzonder levendig! Bodem
is mergel uit het Kimméridgien met silex,
steile hellingen, bijna naar het noorden
georiënteerd.
Menetou-Salon Rouge «Les Cris» 2008
‘Les Cris is zoals een “cru monopole”, een perceel van 8 ha net boven onze kelders. Voor

DE DRUIVENRASSEN IN
DE CENTRE LOIRE
Rangorde

Druivenras

Beplante oppervlakte

1
2
3
4
5

Sauvignon
Pinot Noir
Gamay
Pinot Gris
Chasselas

4165ha (1)
953ha
110ha (2)
35ha (3)
33ha (4)

(1)Exclusief in witte Sancerre, Pouilly-Fumé en
Menetou Salon. Belangrijkste ras voor witte Reuilly en
Quincy
(2) Alleen in Châteaumeillant en Côteaux du Giennois
(3) In Reuilly en Quincy
(4) In Pouilly: de AOC-wijnen gemaakt van chasselas
gaan door het leven als Pouilly-sur-Loire; wijnen
gemaakt van sauvignon krijgen de benaming PouillyFumé (niet te verwarren met de AOC Pouilly-Fuissé in
de Mâconnais!).

deze wijn gebruiken we 4 ha van onze oudste stokken die gedijen op harde kalk uit het
Portlandien, de lagering vindt plaats op
vaten van 225 en 400 liter’, legt Paul-Henry
Pellé uit.
Stevig robijnrood getint, neus doet denken
aan confituur van kers, appel in kaneel,
pasta van amandel. Heel verfrissende tannines in de mond, sap van wilde bosbes doordrongen met sap van framboos en aardbei.

Quincy Domaine du Grand Rozières 2009
Gele kleur met lichtgroene tinten, mooie
neus die doet denken aan verse munt en
anijs, stevige impressies van silex, citroen
domineert de mond, nadien exotische toetsen met een fraai bittertoontje, gevolgd
door minerale impressies die de wijn een
heel luchtig karakter bezorgen.
Bodem: zandkalksteen. Wijn gelagerd op zijn
droesem.

En de andere AOC’s?
Rond deze twee sterren en Menetou-Salon
bevinden zich nog enkele andere wijnregio’s
die zeker niet onbelangrijk zijn, want Centre
Loire staat eveneens voor:
• Quincy: de oudste AOC van de regio en
de bakermat van de sauvignon (224 ha)
• Châteaumeillant: de meest centrale Franse
wijngaard, 80 ha, hoofdzakelijk gamay en
pinot noir
• Reuilly en zijn schitterende rosé van pinot
gris (186 ha)
• Coteaux du Giennois: 150 ha wijngaarden
aan de oevers van de Loire (pinot noir,
gamay en sauvignon).

Reuilly Blanc Domaine Bigonneau
«Les Bouchauds» 2009
Heldere kleur, mooie transparantie, delicate
neus die doet denken aan citroen en peper,
nadien florale aroma’s en toetsen van anijs,
eenvoudige maar heel mooie frisheid in de
mond, impressies van gekonfijt fruit, knoppen
van bloemen, zachte kruiden. Gelagerd op zijn
droesem.
Bodem: mergellaag met ondergrond van mergelbestanddelen.

Onderstaand onze favorieten, een selectie gemaakt tijdens een proeverij in het
Maison des Sancerre
Coteaux du Giennois Blanc Domaine de
l’Epineau « Cuvée Prémices» 2009
Geel met groene tinten, mooie frisheid in
de neus, impressies van citroen, gekonfijte
rabarber, elegant en afgerond, goed volumineus. Een goed gestructureerd geheel met
minerale tonen.
Bodem: kalklaag met mergel als ondergrond.
Coteaux du Giennois Blanc Domaine
Quintin Frères «Cuvée Rive Droite» 2009
Lichtgeel gekleurd, zonovergoten neus,
toetsen van gele bloemen, rijp fruit, zowel
exotisch met mango maar ook frisser met
appel en abrikoos. Krokante minerale tonen,
zorgen voor veel frisheid tot diep in de
finale.
Bodem: mergellaag met kalk als ondergrond,
mergel vermengd met zand.
Quincy Domaine Chevilly
«Cuvée Tradition» 2009
Goudgeel met groene tint, neus doet denken aan pas gesnoeide haag, aangevuld met
toetsen van citrusvruchten. Ook citrusfruit
in de mond, pompelmoes en citroen vullen
elkaar naadloos aan, de lagering op zijn
droesem gedurende drie maanden zal daar
wel niet vreemd aan zijn.
Bodem: zand gemengd met kiezel.

Châteaumeillant Domaine Geoffrenet-Morval
«Version Originale» 2009
Robijnrood met paarse tinten, fruit en nog
eens fruit, zowel roze als zwart getint, aangevuld met aroma’s van vlierbes en komijn. De
smaak doet ogenblikkelijk denken aan compote van fruit, goed rijpe kersen en frambozen, krokante cassis en blauwe bosbes, bijzonder aantrekkelijk en heel sappig.
Ach, wat kan gamay toch lekker zijn indien
goed gemaakt!
Bodem: zandkalksteen.
Sancerre Rouge Domaine Thomas Cuvée
Terres Blanches 2008
Helder robijnrood, expressieve neus, blauwe
bosbes, framboos, een beetje cassis en
peper. Elegant fruit in de mond met tannines
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boordevol finesse. Het fruit is lekker romig en een tikkeltje getoast.
Wijn die voor de helft op vat gelagerd werd.
Bodem: terres blanches.
Reuilly Rouge Domaine Claude Lafond «Les Grandes Vignes» 2009
Robijnrood, neus doet denken aan aroma’s van kers in diverse vormen,
gekonfijte maraskino, likeur van kirsch, aanvullende impressies van
cassis in de mond, peper, tikkeltje kruiden, zijdezachte tannines.
Bodem: zanderige mergel.
Côteaux du Giennois Rouge Poupat Cuvée Rivette 2008
Medium robijnrood, neus doet denken aan gerookte tonen en rood
fruit, vrij lichte structuur in de mond, vlotte en toegankelijke wijn,
mooie lengte gestoeld op kruiden. Een geslaagde pinot-gamay.
Bodem: silicium.

Dossier getekend Hervé Lalau en Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers:
• Bigonneau - earl-bigonneau@orange.fr
• Bourgeois - www.henribourgeois.com
• Chevilly - Aux Sens Larges/Groupvin/Cinoco*/Sobelvin domaine.de.chevilly@orange.fr
• Epineau - earl.charrier@free.fr
• Favray - Cave des Oblats*/Clos du Culot/Kava/Le Compte/Opdebeeck*/
Palais Du Vin*/Van Den Bossche - www.chateau-favray.com/
• Fleuriet - Magavin - Auchan (L) - fleuriet.vauvise@wanadoo.fr
• Geoffrenet - Morval - fabien.geoffrenet@wanadoo.fr
• Grand Rozières - 4 jacquessiret@wanadoo.fr
• Lafond Claude - Poulet Bernard*/Grisar/Branellec/Van Den Bussche/Vinifera/
Van Hende - claude.lafond@wanadoo.fr
• Quintin - quintin.francois@wanadoo.fr
• Philippe Gilbert - Rabotvins - Sunen(L) – Norman/La Branche(NL)
www.domainephilippegilbert.fr
• Pellé - Bernard Poulet* - Partners in Wijn(NL) - www.domainepelle.com
• Poupat - domainepoupat@hotmail.fr
• Riffault Claude - Christiaens*/Global Wineries - Wijn & Wijn(NL)
claude.riffault@wanadoo.fr
• Thomas - thomasgntt@wanadoo.fr
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CHRISTINE VERNAY
Een nieuwe rubriek. Een vernieuwende
invalshoek. We vragen aan een
gepassioneerd wijnbouwer om te
vertellen over zijn/haar metier en
vervolgens zijn/haar lievelingscuvée voor
te stellen die we dan samen degusteren.
Marc beschrijft de wijn en hoe daarin
het aardse terroir tot uiting komt.
Johan schetst het innerlijke terroir
van de wijnbouwer. Beide terroirs
samen, vormen het caracterre van die
uitzonderlijke cuvée.
CHRISTINE VERNAY

Sempre caro mi fu quest’ermo colle e mi sovvien l’eterno
(I always loved this solitary hill,…and with my mind embrace eternity)
G. Leopardi, L’infinito
Georges Vernay , geworteld in die mythische Coteau de Vernon en
geestdriftig bezieler van de AOC Condrieu, respecteerde ook het
professionele terroir van zijn drie kinderen. Zijn twee zonen kozen
immers – na een kort wijnbouwersintermezzo op het familiedomein
– elk voor hun passie: paarden verzorgen en luchtvaart. Dochter
Christine voelde zich aangetrokken tot kunstgeschiedenis en talen, de
muzikale Italiaanse taal in het bijzonder. Ze werd maître de conférence
aan het gereputeerde ENA in Parijs. Zij is gelukkig getrouwd met de
muzikale en commercieel getalenteerde Paul Amsellem en moeder
van Hugo en Emma.
1996: En dan is er die levensmiddag met vóór zich de speelse blikken
van haar negen- en zevenjarige zoon en dochter en achter zich vader
die het familiaal domein wil overlaten. Als in een Proustiaans ogenblik
verrees Condrieu, Vernon, Vernay. In haar Venetiaanse melanchole
ogen kwamen basale herinneringen tot leven , hoe zij als kind met
haar broers Luc en Daniel – op terugweg van hun grootouders – uit
vaders wagen sprongen en de laatste kilometers om ter snelst die
duivels steile hellingen en cascades kwamen afgedanst ; om ter eerst
thuis. En thuis dat is Condrieu. Coteau de Vernon is haar oorsprong.
De helse terrassen zijn haar imperium, haar ‘jardin secret’ ; infantiele
geur- en smaakherinneringen gedrenkt in een abrikozen atmosfeer
met een goddelijke genietende vader in een Lyonees Italiaans aandoende ambiance op het domaine de Vernon; Carravagio waardig.
Dat jaar – 1996- keerde Christine met haar muzische gevoeligheid
voor vorm, ritme en kleur en de gave om te lezen terug naar die door
mannen en graniet gedomineerde Condrieu. Nu veertien jaargangen

verder leest zij dit bochtig verrassende landschap en verstaat zij de
textuur van haar wijngaarden als een maître de référence.
Kunstgeschiedenis heeft plaats geruimd voor haar eigen geschiedenis
en haar eigen bijdrage tot de kunst van het vertalen van het infernale
terroir van Condrieu. Maar zij zou geen Vernay zijn mocht ze - als
derde generatie - op haar beurt niet haar eigen thuis creëren. In alle
voornamelijke authenticiteit weet ze de geheimen van het duizelingwekkende terroir van de Maison Rouge in Côte Rotie te ontfutselen.
Het Rode Huis is haar karbonkelse oogappel: gloedvol, diepdonker
met een zijdezachte textuur.
Beiden – Christine en haar wijnen - willen niet impressioneren maar
betoveren. Ze geven slechts met mondjesmaat hun waarheid prijs.
Timide voorzichtig in een eerste contact, maar wel zelfbewust aanhoudend, angstig maar tegelijk gedreven zelfzeker, vanuit een gedragen
besef van fragiliteit van en respect voor het precieuze: ware kunst
toont immers helder wat donker opkomt . Christine koestert de
gracieus trage tijd en zorgzaam in cultuur brengen van de wijngaard
en het schemerig zwangere opvoeden van de wijn. Alleen zo creëert
men finesse, elegantie en harmonie. Daarvoor behoeft zij een serene
en veilige omfloerste binnenwereldlijke sfeer. Paul – haar echtgenoot – zorgt hier mediërend ridderlijk voor.
Ze zijn zo typisch die al te eenvoudige stereotypieën van vrouwelijke
wijnbouwers en vrouwelijke wijnen. Iets meer vrouwelijkheid bij de
proevers zou het binaire canoniseren plaats doen maken voor het tot
zijn recht laten komen van het particuliere van een mens, een cuvéé.
Christine’s wijnen zijn nu echte Christine Vernays geworden.
De emblematische V ontpopte zich en werd een gracieuze en genereuze CV.

Johan De Groef
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ABONNEMENT

Uw geliefkoosde tijdschrift kan u
elke twee maanden bij u in de bus vinden
+ Gratis vijf dropstops

Abonnement 6 IVV digit + 16 Newsletter digit
1 jaar 40 €
2 jaar 76 €
1 jaar

2 jaar

(6 nr)

(12 nr)

40 €

76 €

17,50 €

72 CHF

137 CHF

27 CHF

Anderen E.U.-landen

60 €

115 €

Niet E.U.-landen

72 €

137 €

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

IVV Band

Maison Rouge 2006 Côte Rôtie

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar
Betaling met VISA-/Eurocard kaart, door overschrijving* of per chèque op naam
van APIC In Vino Veritas.
* België : Fortis 210-0461297-17
Zwitzerland : Banque Coop CCP 40-8888-1 naar 693796.290090-2.

Naam: ............................................................................................................................................................................................................
Voornaam: ................................................................................................................................................................................................
Firma: ............................................................................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................................................................
Postnum: .................................................................... Gemeente:

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

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

Vervaldatum:

IVV 146

Tel: ........................................................................................................ Abonnement start vanaf:
........... /........... /...........
Kaart Nr:

Vier strenge rechte muren, donker granaatrood met diepe bijna
doffe tonen. Bij nader toezien, moet je het verscholen deurtje, dat
toegang geeft tot geheimen, ontsluieren. In het midden van de
vesting, in het centrum van ‘t vierkant , een hiëratische zetel in een
verleidelijke kleur. Er ontsnapt een subtiel floraal parfum met toetsen
van irissen en lelies. Het raakt onze zintuigen, sensibiliseert onze perceptie en stemt overeen met een beloftevolle ziel die ons in alle stilte aanmoedigt.
Vervolgens verglijden enkele indiscrete vingers. De zijdeachtige tannines openen zich. Telkens opnieuw moet de geest op een kier gezet
om het mineralig kantwerk te bevroeden. En dan komen we uit op de
subtiel en luchtig gedrukte gracieuze Italiaanse motieven, met schaduwen van cacao en okertoetsen van rijpe kweepeer, met in de fond
krokante cassis en terzijde nog wat sappige moerbeibessen. Duizeling
vervoert ons. Maar wie van de twee wint het ?
Een verwachte keuze !
« Vernay, da’s sowieso wit, dermate gekleurd door mijn vader met
het gamma Condrieuwijnen, dat ik mij meer heb geëngageerd in de
elaboratie van rode wijnen ; op hen heb ik mijn eigen stempel kunnen drukken. Maison Rouge is een helling die mijn vader in 1970
aankocht. Ik ben in 1997 teruggekeerd en heb dat terroir snel afgebakend. De Côte Blonde , iets heel fijns en zeer getypeerd. Deze
helling wordt verder heraangeplant en de muurtjes worden weer
opgetrokken zodat ze nog verder wordt ontsluierd. Maison Rouge
is de naam van die plek, die lieu-dit. »

Marc Vanhellemont

Handtekening:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe
Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be
Lijst van de verdelers:
• bernard.poulet@easynet.be*/www.recovin.com/www.courtiersvinicoles.com* -
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EXTREME WIJNBOUWERS

SERVIË,

TERUG VAN
WEGGEWEEST
Extreem geïsoleerd, van de wereld
afgesneden in de maanden dat er sneeuw
valt, bloeit het wijndorp Rogljevo aan de
Servische grens weer helemaal op…
dankzij een koppel uit de Bourgogne.

 WIJNGAARD MET VRANAC

Een vleugje geschiedenis
In de periode van de druifluisplaag waren de
wijnen van Rogljevo razend populair. Zo legden
ze een immens traject af over rivieren, spoorwegen en kanalen om tot in de hoofdstad van
de Gironde het tekort aan wijnen op te vullen.
Tal van kelders in het dorp herinneren nog aan
deze bloeiende periode die twintig jaar duurde, tot ook daar de alomverwoestende schimmel de kop opstak. We schrijven 1886. Een
laatste opflakkering kenden de wijnen in 1907
toen enkele wijnbouwers op de tentoonstelling van Londen prijzen en medailles in de
wacht sleepten. Vervolgens kwam de oorlog
opzetten, gevolgd door het communisme waar
de wijnbouwers verplicht waren hun oogst af

te staan aan de staat. Meer dan zestig jaar
hield de wijnbouw er een diepe winterslaap.

Estelle en Cyrille
Je moet de wijnmicrobe al goed te pakken
hebben vooraleer je in te laten met wijngaarden en wijndruiven met onuitspreekbare
namen en een kelder te zoeken in een quasi
onherbergzaam gebied. Afkomstig uit de
Bourgogne met een ruime wereldvisie (jawel,
het bestaat) hadden Estelle en Cyrille
Bongiraud zin om een paar percelen met oude
wijnstokken te kopen, maar hadden er de grote
middelen niet voor. Hun zoektocht bracht hen
naar tal van wijnstreken, tot ze hun zinnen zetten op een uithoek in Oost-Europa. Het kleine
Servische dorp Rogljevo beantwoordde aan al
hun verlangens, daar waar ze vandaag in een
van de vele voormalige wijnkelders de wijn
doen heropleven.

Stand van zaken
Vandaag rest er slechts 20 ha van de 400 ha
wijngaarden die het dorp telde in het begin
van vorige eeuw. Een paar jonge Serven maken
er opnieuw wijn, maar verkiezen chardonnay,
merlot en andere internationale druivenrassen.
Tamjanika voor wit of vranac voor rood is
quasi onmogelijk om te verkopen in hun land.
Estelle en Cyrille daarentegen kochten net
deze in onmin geraakte percelen aan. Vranac,
tamjanika en gamay manchot à petits grains,

een druif van in de Beaujolais uit lang vervlogen tijden, zorgen hier voor intens gekleurde
wijnen met een bijzondere fruitigheid. Pinot
hebben ze ook, maar dan in Servische versie:
burgundac. Deze laatste druif vult voor de
helft de cuvée Istina aan, samen met vranac.

Istina 2008 Francuska Vinarija
Rogljevo DOO
Donkerrode kleur, heel karakteristiek voor de
autochtone vranac, met een neus die schommelt tussen rood fruit, kruiden en aromatische
planten. Qua smaak is het fantastisch dat pinot
noir de rol voor de helft op zich neemt, een
ware bemiddelaar tussen onze smaakpapillen
en het stoere Servië. Heel rustiek en zeer
karaktervol! Pittig bovendien, zoals we graag
hebben, maar niettemin prettig dat de tannines
een tikje verzacht worden door een ook ietwat
delicatere druif. Het autochtoon temperament
komt echter helemaal tot zijn recht.
Vervolgens buitelen de kruiden naar beneden
die op een meesterlijke wijze de compote van
rood en zwart fruit verfijnen, een lawine van
fruit die op strakke mineralen stuit.

Zwarte hengst
Dat is wat vranac wil zeggen, uitgesproken
‘vranats’.
‘Origineel komt het druivenras uit Montenegro.
Daar is het vroeg rijp en geeft het vlezige wijnen,
rijk aan alcohol. In Servië, waar wij wonen, meer
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in het noorden en het oosten met continentale, winterse invloeden, is deze
druif wat later rijp en gevoelig voor wintervorst, zoals in 2009. Traditioneel
worden de druivelaars gesnoeid volgens de gobeletmethode, net zoals alle
andere druivenrassen. Zeker met de strenge winters blijft het hout onder de
sneeuw zitten. Vranac rijpt, toch wat in Rogljevo betreft, na gamay en pinot,
maar voor de cabernet. De druif moet tussen 13° en 13,5° potentieel alcoholvolume bezitten opdat de pitten rijp zouden zijn. Het is een druif die wit sap
geeft, waarbij de most zijn uitgesproken paarse kleur krijgt na de eerste keer
overpompen (remontage).
Dat is best spectaculair de eerste keer, zeker als je uit Bourgogne komt. We
laten de wijnen vergisten zoals bij ons, in open gistingskuipen met twee
manuele pigeages per dag. De druiven komen vrij warm binnen, wat na
enkele remontages en zonder gist toe te voegen reeds het vergistingsproces
op gang trekt. Tijdens de oogst zijn de nachten heel fris, de kelders zijn op
die manier « zelfregulerend ». De vergistingstemperatuur haalt met moeite
30°C, terwijl de inkuipingstijd 15 dagen vraagt.
De 2008 vroeg een rijping in inox cuves van één jaar op hun droesem, met
een malolactische vergisting die heel laat in het voorjaar op gang kwam. Dit
is misschien eigen aan een wijnkelder die bijna een eeuw lang een diepe
winterslaap hield. Aangezien de wijn niet uit zichzelf klaart, wordt hij
geklaard met eiwit en vervolgens licht gefilterd door een cellulosefilter. De
dosis sulfiet gaat niet boven de 35mg/l in totaal.
Tot op heden hebben wij niet nog geëxperimenteerd met een rijping op vat,
maar dat gaat niet lang duren’, vertelt Estelle Germain.

De waarheid!
Istina betekent ‘de waarheid’ in het Servisch.
‘Onze Istina is op basis van 60% vranac, 20% burgundac, 15% gamay manchot et 5% van een aanplant met verschillende druivenrassen, zowel wit als
blauw. De vranac is een veertigtal jaar oud. Aangeplant te midden van een
helling op een ondergrond rijk aan kalk, kijkt deze druif naar het zuidoosten.
De lage opbrengst draait rond 30 hl/ha. De burgundac en de gamay, die
even oud zijn en van een naburige wijngaard komen, zijn zuidelijk georiënteerd en kennen gelijkaardige rendementen. Beide wijngaarden situeren zich
op de hellingen van Rogljevo. Vranac kan trouwens heel productief zijn met
heel grote druiven, wanneer we de rendementen opdrijven’, vertrouwt
Cyrille Bongiraud ons nog toe.

Marc Vanhellemont
Lijst van de verdelers:
• Pasqualino - www.francuskavinarija.com
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BARST !!!!

POSITIEF BLIJVEN
IS DE BOODSCHAP!
V

an tijd tot tijd erger ik me te pletter. Ik erger me vreselijk wanneer men zegt dat wijn goed is voor de export, voor de handelsbalans, maar
niet voor de gezondheid.
Ik erger me ook enorm wanneer ik lees dat tal van wijnregio’s in Frankrijk en in Navarra hun gebied door Unesco willen laten klasseren als werelderfgoed. Zowel de mooie, de lelijke als de ongelooflijk vervuilde.
En ook, hoe ver kan men gaan om zijn consumentengroep uit te breiden? Waar ligt de grens tussen populariseren en iets platvloers aan de man
brengen? Het is de vraag die ik me stel wanneer ik lees dat Moët & Chandon een champagne Ice Impérial op de markt brengt, een champagne
met een stevige dosage (mierzoet, zeg maar) die moet gedronken worden in een groot glas met ijsblokjes.
Wat doet de champagneoverheid? Waar zitten de juristen van het CIVC? Nog steeds bezig met het Zwitserse Champagne in de Vaud? Eerlijk
gezegd besmeuren de Zwitsers het imago van onze beroemde feestbubbels veel minder dan dit zoete spul, bestemd voor de meest decadente
jetset.
Maar laat ons positief blijven. Jean-Pierre Coffe, de bekende Franse kok-schrijver-acteur-hevig verdediger van de authentieke keuken en terroirproducten, waagt zich opnieuw aan de Beaujolais Nouveau. Een goede welteverstaan, die van Dominique Piron. Akkoord, het is voor de supermarktketen Leader Price, maar laat ons ook niet al te kieskeurig zijn.
Tegelijkertijd vinden we op Facebook een groep met als zeer originele titel: ‘Beaujolais is rommel’.
Hun argumentatie : ‘Omdat het elk jaar dezelfde lulkoek is, dezelfde veel te hoog geprijsde rotzooi voor deze azijn… omdat we ook niet meer
kunnen aanhoren « heb je dit jaar de beaujolais geproefd »… omdat deze wijn hetzelfde betekent als wat Sœur Sourire voor rockmuziek betekende…’
Verrek, we lijken wel Coffe te horen! Coffe version 1.0 (tijdens zijn memorabele radioprogramma’s op France Inter). Tijden veranderen, consumenten ook. Maar er zijn dingen die echter nooit zullen veranderen: idiote uitspraken waarin het kind met het badwater wordt weggegooid, goede
beaujolais met slechte champagne, alles samen.

Hervé Lalau

Belgium Wine Watchers
0032/32956060

0032/32950606

Gespecialiseerd in de AANKOOP van Uw Wijnen
www.Belgiumwinewatchers.com • info@belgiumwinewatchers
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DOMEIN ONDER DE LOEP

HERMITAGE
VOLGENS CHAVE
Jean-Louis Chave volgt de weg die zijn
vader Gérard reeds bewandelde…
en de veertien generaties voordien.
Met name Hermitage interpreteren en de
wijnen trouw het concept van deze
‘heilige heuvel’ meegeven.

TAIN L’HERMITAGE

D

e 135 ha van de appellatie ligt verdeeld
over een vijftiental climats, op drie verschillende heuvels qua bodemgesteldheid en
hoogte.
• In het oosten, granietachtig zand met meerbepaald les Bessards.
• In het midden is er le Méal, met op het
hooggelegen deel kalkgrond en kiezel met een
bovenlaag van ronde rolkeien; aan de basis
hebben we les Greffeux met een eerder
vruchtbare en door erosie uitgeholde bodem.
• In het oosten hebben we de zones die uiterst
geschikt zijn voor wit, zoals les Rocoules en de
muurtjes gevormd uit keien en löss.

Door deze diversiteit stellen bepaalde regionale producenten wijnen voor van één welbepaald perceel. Jean-Louis Chave niet: ‘Het
concept van de AOC werd vastgelegd in 1936
om een gebied te beschermen, een origine die
reeds eerder bestond. In die tijd kende de
heuvel één wijn en geen diversiteit aan wijnen. Traditiegetrouw betekende Hermitage
assembleren. Wij willen trouw blijven aan
deze geschiedenis. Daarenboven bestaat ons
werk er tegelijk uit de natuur te interpreteren
naargelang wat die ons geeft’. Chave is een
man van principes, maar ook een man van
nuances, een man die een neus heeft voor
complexiteit. Hij kent de heuvel op zijn
duimpje, de flanken, de gronden en de
ondergronden. Niet verwonderlijk dat men
dat ook terugvindt in zijn wijnen.

Hermitage in wit
Het decreet van de AOC/AOP laat toe dat er
witte wijn, rode en vin de paille geproduceerd wordt. Marsanne en roussanne zijn de
verplichte druivenrassen voor wit. Het
domein Chave telt 5 ha aanplant voor witte
wijnen op vier verschillende climats van de
heuvel: 85% marsanne en 15% roussanne.
Sommige heel oude wijngaarden, zelfs honderd jaar oud, hebben beide druivenrassen
door elkaar staan. Hierdoor is men genoodzaakt heel het perceel op hetzelfde tijdstip
te oogsten en te vinifiëren.
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We proefden drie jaargangen in wit:
-2008: een moeilijk wijnjaar met coulure
tijdens de bloemzetting en vervolgens veel
regen die meeldauw in de hand werkte. Vrij
brede geur, aroma’s van viooltjes, wit fruit,
witte bloemen, voorafgaand aan een ronde
smaak waarvan de glycerol goed in evenwicht wordt gehouden door een minerale
korreligheid, tanninerijk. Het gaat hem om
een droge maaltijdwijn die niettemin mollig is van textuur, goed ondersteund door
frisheid en een elegant mineraal bittertje.
Na minstens vijf jaar geduld op zijn best.
-2005: een warmer jaar dan de vorige, en
dus een rijkere wijn. Qua geur ruiken we
een lichte evolutie met toetsen van wierook die zich vermengen met aroma’s van
acacia, boter en minerale tonen. De
krachtige smaak veroorzaakt een klein maar
warm alcoholopstootje. Gelukkig weet de
alcohol zich perfect te integreren, een
brede en evenwichtige wijn dankzij de frisse minerale impressies. De finale is lang
met mooie bitters. Deze wijn is nog jong
en het is aangeraden om nog even te
wachten opdat zijn rijkdom wat zou wegebben en het terroir perfect tot uiting
komt.
-1991: de kleur bezit natuurlijk een zekere
evolutie, maar is nog steeds fonkelend.
Schitterend complex in de neus met gegrilde tonen, wierook, viooltjes en toetsen van
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krijt in een zekere smeuïgheid. Qua smaak
ervaren we dezelfde complexiteit met
daarbovenop toetsen van rum? De tijd
heeft een deel van zijn ronde smaak doen
wegebben, de wijn is slanker geworden, het
bittere van het minerale en het smeuïge
van de glycerol en de alcohol zijn perfect
in evenwicht. Een schoolvoorbeeld van het
bewaarpotentieel van Hermitage en
meteen ook een schitterend voorbeeld van
grote witte bewaarwijnen.

Hermitage in rood
Het domein bezit 10 ha syrah, verdeeld
over meerdere en totaal verschillende climats.
We proefden vier jaargangen.
-2007: een wijnjaar dat gered werd door
een mooie septembermaand, gedomineerd
door wind die uit het noorden kwam, van
het soort dat voor een geconcentreerde
rijpheid zorgde, eerder dan voor een normale rijpheid. Dit valt op in de geur, met
impressies van heel rijp zwart fruit, een
tikje lactisch, en toetsen van inkt en grafiet.
De druiven zijn op hun optimale rijpheid
geplukt, de tannines zijn niet in het minst
agressief. De breedte van de wijn wordt

begrensd door strakke minerale tonen,
meegebracht door de graniet. Een klein
mineraal bittertje zorgt mee voor de frisheid en het elan van deze wijn.
-2004: de geur zit bij deze wijn meer op de
achtergrond. De smaak doet denken aan
rode bes en rijpe zwarte bes, maar ook aan
grafiet. De materie is heel wat minder
gebald dan bij de 2007. We nemen minder
vlezigheid waar, maar daarentegenover zijn
de zuren vriendelijker. Het moet gezegd dat
de klimatologische condities van die aard
waren dat sommige percelen helemaal geen
druiven leverden, daar waar andere een
heel overvloedige productie kenden, een
soort van dubbele oogst.
-1995: de kleur bezit een normale evolutie
met qua geur siroop van rode en zwarte
bessen, elegant en complex, met daarnaast
ook inkt, wierook en fijne minerale impressies. De smaak is gestoeld op levendigheid
en kracht. Toch hebben we te maken met
een meer elegante dan krachtige wijn,
gekoppeld aan een zekere minerale strengheid.
-1985: de kleur is uiteraard geëvolueerd
maar nog steeds levendig. Schitterende en
complexe neus, elegant, een authentiek

boeket dat het fruit van de rode en zwarte
bessen heeft weten te behouden. De smaak
is zijdezacht en nog steeds energiek. De
tannines zijn mooi versmolten, er rest sappigheid en fruit in een materie met een
meer elegant dan krachtig profiel, ondanks
de minerale frisheid van de wijn. We kunnen spreken van een wijze wijn op rijpere
leeftijd.
Jean-Louis Chave is ook gepassioneerd
door andere terroirs, met name bepaalde
hellingen in Saint-Joseph. De familie komt
origineel uit de Ardèche en bezat wijngaarden waarvan men de wijnen destijds
‘les vins de Mauves’ noemde. Opnieuw met
het verleden aanknopend, kocht Jean-Louis
een clos van 4 ha. Hij is van mening dat er
nog veel werk aan de winkel is in deze
appellatie over een lengte van 60 km. Maar
dat is voor een andere keer…

Bernard Arnould

Lijst van de verdelers:
• Chave - Van Eccelpoel* - jlchave@wanadoo.fr
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VERGETEN DRUIVENSOORTEN

VIDIANO,

EEN MOOIE KRETENZISCHE WITTE DRUIF
Kreta staat voor een van de oudste
wijnstreken van de Middellandse Zee.
Met een lengte van 250 kilometer bezit
dit Grieks eiland enkele eeuwenoude
druivenrassen, zoals de witte Vidiano

Vidiano
Vandaag is vidiano een van de populaire
druivenrassen van Kreta, daar waar deze druif
voorheen enkel aan de oostkant van het
eiland stond aangeplant, in de buurt van
Réthymnon. Het is pas sinds kort dat de
organoleptische karaktertrekken van deze
druif de aandacht trekt van overtuigde wijnbouwers.
Een sterk punt is dat de druif goed tegen de
droogte kan, maar niettemin gevoelig blijft
voor zeer hoge temperaturen. Zijn vruchtbaarheid vereist een strenge en consequente
aanpak om buitensporige rendementen tegen
te gaan. De druivelaar geeft vrij grote en
losse trossen met eivormige bessen, dun en
transparant van schil met een goudgele kleur.
Het vruchtvlees is zoet en aangenaam aromatisch, doch lichtjes wrang. Het sap geeft florale,
fruitige en best wel karaktervolle wijnen. De
druif houdt van kalkondergronden en de oogst
vindt meestal plaats midden september.

Vidiano 2009
Domaine Zacharioudakis
Wit van kleur met een zachte tint van groen
en geel. Zijn subtiele transparantie geeft zin
om je neus erin te stoppen. We ruiken florale
tonen, oranjebloesem en zonovergoten brem,
afgewerkt met wit fruit waarbij vooral perzik
en peer opvallen. De bloemen smaken verfrissend en nemen parfums van honing in zich op.
Het fruit wordt gekonfijter en loopt als een
friszurige gelei over onze tong, heel verleidelijk. Aan de structuur wordt een luchtige spanning gekoppeld waar het minerale en het jodiumachtige aan de nabijheid van de zee herinnert. De licht geroosterde accenten, gelinkt
aan zijn opvoeding, vallen op in de lengte,
waarna voor een laatste keer het fruit en de
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bloemen nog even komen opzetten om ons
daarna te verlaten. De vergisting vindt plaats
in nieuwe Franse en Amerikaanse eikenhouten
barriques. De rijping neemt zes maanden in
beslag en gebeurt in dezelfde vaten.

Domein Zacharioudakis
Of het verhaal van journalist Stelios
Zacharioudakis en zijn echtgenote Victoria

die samen een tiental jaar geleden besloten
een domein op het eiland van Zeus op te
richten, met de goedkeurende blik van
Europa. Het is een domein waar geavanceerde technologie gekoppeld wordt aan de traditie van weleer. Buiten vidiano plantten ze
nog andere autochtone druivenrassen aan,
zoals vilana voor wit en kotsifali voor rood,
naast de malvasia de candia en enkele gekende internationale druivenrassen. Alle druiven
worden biologisch geteeld.

Een opmerkelijke site
De wijngaarden liggen in terrasvorm rondom
een architecturaal hoogstandje dat geïnspireerd werd door de minoïsche cultuur. Een
twintigtal hectare ligt op 500 meter hoogte,
daar waar de frisse zeebries en de avondwind
voor een heilzaam contrast zorgt tussen dag
en nacht. Het uitzicht vanaf de muurtjes die
op de heuvel van Orthi Petra zijn gebouwd is
prachtig. Je hebt er 360° uitzicht op het bergmassief van Psiloritis, de vlakte van Messara, de
Libische Zee en het gebergte van Asteroussia.
De site zelf situeert zich op een kalkachtig
terroir vlak bij het dorp Plouti, ten noorden
van het antieke Gortys, helemaal ten zuiden
van Heraklion. Een adembenemende plek die
mythologie en hedendaagse wijnbouw aan
elkaar koppelt.

Marc Vanhellemont
• Zacharioudakis Benelux - www.zacharioudakis.com
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PUUR NATUUR!

«LES FRUITS

DE LA PASSION»
Natuurlijke producenten blijven de revue
passeren, vooral voor U invoerders van
natuurlijke wijnen. Deze keer geven wij U
rendez-vous in Waals Brabant bij
“Les Fruits de la Passion”.

VINCENT DAMIEN

I

n zijn nieuwe kelder in Thorembais-lesBéguines, laat Vincent Damien zijn passie
voor gezonde en natuurlijke producten de
vrije loop. Hij voert de gekste en meest
eigenzinnige Franse wijnen rechtstreeks in,
delicatessen zoals charcuterie zonder additieven en artisanale Franse kazen, lokale
producten met ondermeer lekkers van
Picoleur, Pierre & Pôtre of Gralou gemaakt
door kaasmeester Daniel Cloots, van Gros
Chêne in Méan, in de Ardennen, olijfolie en
spirits. Interessant en nieuw is ook zijn
restaurant waar hij samen met zijn associé

François Gérard, komende van l’ Air du
Temps in Éghezée, op donderdag, vrijdag en
zaterdagmiddag en avond, een conviviale,
niet banale, keuken voorstelt. Zeevruchten
komen rechtstreeks vanuit Nantes. De producten worden voor het merendeel biologisch geteeld en komen van kleine, lokale,
Franse producenten. De menukaart, herleid
tot het essentiële, verandert elke week. Best
is reserveren. Er is slechts plaats voor een
30tal tafelgenoten.
Wijnen van elke Franse regio, behalve
Bordeaux en Champagne staan op de kaart.
Vincent Damien beweert dat er voldoende
andere appellations te ontdekken zijn zowel
aantrekkelijk qua prijs als qua smaak. Hij
heeft zo’n 350 referenties. Bijna alle wijn is
bio. Vincent is eveneens zeer attent voor de
vinificatie zoals het vermijden van kunstgreepjes en werken met zeer lage sulfietgehaltes. Deze garantie haalt Vincent van zijn
frequente bezoeken aan domeinen. Iedere
maand gaat hij immers op zoek naar wijnen
en lokale producten.
Bij onze ontmoeting proefde ik twee wijnen:
-Plantation 1095, Domaine la Tour Boisée,
Marie-Claude en Jean-Louis Poudou. Het
domein is gelegen in Laure, Minervois, en is
in volle conversie naar biologisch telen. De
wijn is een onwaarschijnlijke samenstelling
van 20 witte en rode druivenrassen waarvan

er een aantal verdwenen zijn: aspiran,
aubun, alicante bouschet, aramon, varousset
noir, cliarette, morrastel bouschet, petit
bouschet, carignan, grenache noir, cinsault,
terret noir en terret gris, lladonner pellut,
bourboulenc, cardinal, alphonse lavallée,
italia, muscat de Hambourg (en nog andere
onbekende druiven).
De druiven worden samen geplukt wanneer
alles goed rijp is. De kleur is niet erg geprononceerd. In de geur komt volop fruit, framboos en aardbei met een groene verfrissende toets. Tannine is verbazend versmolten
ongetwijfeld door de aanwezigheid van
witte druiven. Dit is een typische dorstlesser die men drinkt zonder meer en bij charcuterie. Kostprijs: 7,20 euro.
-De tweede wijn Clos des Mourres, AOC
Côtes du Rhône Villages Cairanne is een
mix van grenache, syrah, carignan en clairette. De stokken zijn gemiddeld 45 jaar oud
en de opbrengst 25 hl/ha. Het domein is
eveneens in de omschakelingsperiode naar
bio. Bij de vinificatie wordt niet ingegrepen
en het totale sulfietgehalte bedraagt amper
10 mg/l. Dit is de eerste uitgave van JeanPhilippe Bouchet en meteen een schot in
de roos: een kersenrode kleur, erg somber
haast ondoorzichtig. Een complex parfum,
fruitig en met specerijen, toont vooral cassis en zwarte kers. De wijn is krachtig en
aromatisch maar met een blijvende frisheid.
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LITERATUUR OVER NATUURLIJKE WIJNBOUW
Petit Traité de dégustation: een mooie leidraad samengesteld door Jacques
Néauport 2 en uitgegeven door L’Or des Fous. Jacques Néauport is de eerste flying winemaker in natuurlijke wijnen. In 130 pagina's verdedigt hij een niet zo oude
periode, hoewel voorbijgegaan met de verdwijning van groten als Jules Chauvet,
profeet van de natuurlijke wijn, en Alain Chapel, chef-kok. Gelukkig is er Luc
Mano en zijn geniale bakkerij Les Blés d'Or in Lyon 1 (van op de stoep word je al
overweldigd door geuren van vers brood waarvan je
denkt dat die reeds lang verdwenen zijn!). Jacques
Néauport schetst niet alleen proefnotities, aanbevelingen, wijnkundige commentaren en culinaire
bijzonderheden, maar ook is hij een groot poëet.
Laetitia Laure en Hervé Guillaume, van hun kant,
publiceerden een mooi repertorium natuurlijke
wijnbouwers uit de Loire, erg sympathiek
samengesteld en goed gedocumenteerd met
veel foto’s, verklaringen, adressen van wijnbouwers en ook restaurants, hotels en vakmensen die allen werken in dezelfde
geest. “Vignerons nature
de la Loire” is uitgegeven
bij Le Lou du Lac.

1

Boulangerie des Blés d’ Or, 117 rue Sébastien Gryphe in Lyon

2

Jacques Néauport maakte eveneens een opmerkelijke compilatie van het werk van Jules Chauvet:

“Jules Chauvet ou le talent du vin” uitgegeven bij Jean-Paul Rocher, Parijs

Een mooie materie ontwikkelt ten volle na
even te worden verlucht door overgieten in
een karaf. Kostprijs: 17,90 euro voor deze
eerste wijn met klasse.
Les Fruits de la Passion, chaussée de
Charleroi 6 in B-1360 Thorembais-les-Béguines.
Tél: 0476 60 31 77. www.fruitsdelapassion.be

Puur Plezier
Tenslotte twee aangename wijnen, recent
geproefd:
- Le Côt à Côt van Noëlla Morantin, een
jonge wijnbouwster die zich pas heeft geïnstalleerd in Touraine. Zuiver cot, rijk en
complex met aroma’s van zwarte bosbes en
violette naast een frisse toets. Een prachtig
evenwicht en elegantie volgen in de mond.
Kostprijs: 15 euro bij BHV, 33a, place Maurice
van Meenen, 1060 Brussel.
- Le Vin de Jardin de la Granges aux Belles
uit Anjou: 100% grolleau, vaak een ondankbare druif maar in dit geval levert het ras
een lichte, delicate wijn op, levendig en
met geuren van klein rood en zwart fruit.
Op het rugetiket vermeldt men en voor
een keer klopt het:
“ vin rouge canaille, gourmand, vin de bistro,
de piqué-niques, vin de copains. Nos vins ne
sont pas des produits oenologiques, nous les
voulons sains et vivant”. Vloeibaar geluk!
Wanneer je vriendelijk en hoffelijk bent
(vermijd vooral een goed doorbakken stuk
vlees te vragen…) zal Jean-Yves Pletsier, de
big boss in het restaurant le Coin des
Artistes, 5 rue du Couloir, 1050 Brussel, je
met plezier een fles op tafel zetten.

Jérôme Vanderputt

ERRATUM
In de laatste IVV, met name in de rubriek
rond wijnen van - 8,00€, werd voor de
wijn Masseria Surani Primitivo de naam
van de verdeler niet weergegeven.
Het gaat hem over Wijnhandel Verlinden:
www.wijnhuisverlinden.be, tel: 0472 345 324
Onze excuses hiervoor.
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CAROLE BOUQUET :

PASSIE VOOR EEN EILAND, PASSIE VOOR EEN WIJN
Heel de wereld kent haar, en heel de
wereld koppelt haar aan stijlvolle klasse
en schoonheid. Sommigen vinden haar
een sterke persoonlijkheid. Maar
weinigen weten dat ze sedert 2005
ook een wijn produceert op het eiland
Pantelleria. We hadden een ontmoeting
met deze grote dame en proefden
uiteraard haar Sangue d’Oro,
een Passito de Pantelleria

P

antelleria betekent ‘eiland van de wind’:
83 vierkante kilometer vulkanisch landschap bedekt met wijngaarden, olijfbomen
en kappertjesplanten. Gesitueerd op een
hondertal kilometer van de kust van Sicilië
en op een zeventig kilometer van die van
Tunesië, is dit ruw eiland sedert een vijftiental jaar de schuilplaats van deze actrice die
door haar passie voor een wijn, waarvan de
kleur en het licht zowel het zuiden als het
nabijgelegen oosten weerspiegelt, wijnbouwster is geworden.
Beetje bij beetje kocht ze tussen 1990 en
2005 stukken wijngaard aan van in totaal zo’n
zeventig lokale boeren. Aan de start van de
21ste eeuw is Carole Bouquet uiteindelijk
begonnen met de productie van haar eigen
wijn. Hiervoor kon ze rekenen op de wijnkelders en op de goede raad van een buurman.
De traditionele en eerder zware wijnen,
gemaderiseerd, die in de eerste jaren tot
stand kwamen, konden haar echter niet helemaal bekoren.
Dus besloot ze een eigen wijnkelder te bouwen en raad te vragen aan een oenoloog om
uiteindelijk in 2005 haar eerste en totaal per-

soonlijke jaargang te lanceren. De momenteel in de handel verkrijgbare 2008 getuigt
van het welslagen van haar wijnproject. De
druif die gebruikt wordt is 100% zibbibo, een
variëteit van de muscat d’alexandrie, waarbij
de druiven een passerillage kennen van drie
weken in de zon. De aroma’s van gedroogde
abrikozen, gekonfijte sinaasappelzeste en
bergamot roepen zon en warmte op. De frisse smaak karakteriseert de stijl van deze passito: geconcentreerd en zacht, een wijn die
totaal niet zwaar is of overdreven zoet. Het

evenwicht tussen suikers, alcohol en zuren is
bijzonder geslaagd en bovendien heel precies, puur, zuiver en persistent. De 8 hectare
wijngaarden staan voor een productie van
10.000 tot 14.000 flessen van 50 centiliter, al
naargelang het wijnjaar.

Bernard Arnould
Verdelers:
• Gustoworld - http://www.sanguedoro.it/
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EN LAURENT,

HOE GAAT HET IN VAUDIEU?
Laurent is Laurent Brechet van Château
de Vaudieu in deze pauselijke entiteit,
een groot domein en buur van Château
Rayas. Vaudieu heeft de laatste tien jaar
een opvallend goede naam gemaakt op
gebied van kwaliteit. Philippe Cambie,
een wijnmaker zoals we ze graag hebben,
is er overigens geen vreemde. Met het
team van Vaudieu creëerde hij er een
nieuwe rode wijn. Vervolgens werd er
opnieuw aangeknoopt met de Clos du
Belvédère, een 100% grenache blanc.
Tot slot wordt er in 2011 een nieuwe wijn
verwacht, een echo van het terroir,
grenache noir afkomstig van een wijnader
bezaaid met dikke rolkeien.
Geen naam?
Nee, het perceel heet Le Pin, maar ik denk er
nog niet aan, we vinden wel iets anders. We
gaan er ook geen massa van maken, we willen
enkel de smaak van dit uitzonderlijk terroir
overbrengen.
En van de kant van Lirac is er een roddel
gaande…
Ja, we hebben een domein in Lirac gepacht.
Waarom Lirac ?
Al een jaar of twee zoeken we een terroir dat
de moeite loont. En in Lirac hebben we een
domein gevonden dat aan onze wensen voldoet.
Het is een wijngaard die zopas aan die van onze
eigendommen in Châteauneuf-du-Pape en
Gigondas werd toegevoegd.
Waar ergens in de appellatie?
Het landgoed telt 26 ha, waarvan 15 ha op de
plateaus van Lirac en Saint Laurent des Arbres.
De ondergrond bestaat uit rode klei en rolkeien.
Bodemstructuren waar we dol op zijn en die we
in Châteauneuf terugvinden in onze Clos du
Belvédère! Het enige verschil is dat we minstens
honderd uren zonneschijn minder hebben en dat
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LAURENT BRECHET

de mistral aan die kant van de Rhône iets minder
hard waait. Een ander voordeel is dat we amper
op 15 kilometer van Chateauneuf-du-Pape zitten.
Wie gaat er zich over ontfermen?
Ons hele team, het idee is heel de productie te
controleren van A tot Z. Philippe is reeds ter
plaatse…
Wat zijn de projecten voor deze appellatie?
Een nieuwe wijn denk ik, maar laat ons even
wachten om daar dieper op in te gaan. Wanneer
we ons heel bescheiden integreren in deze
appellatie, gaan we wellicht alles klaarder zien.
Hoe heet het domein?
Net zoals we dezelfde instelling qua terroir
hebben als bij al onze andere eigendommen, zal
het domein Moulin des Chênes heten.
Is het een nieuwe eigendom waar alles nog
moet gedaan worden of is het een oud
domein waar alles moet herdaan worden?
Het domein bestaat reeds en we profiteren van

het vertrek van de eigenaar die met pensioen
gaat om ons met de wijngaard bezig te houden.
Er is natuurlijk werk aan de winkel, maar de
kwaliteit van het terroir overtuigde ons! We
gaan wijn creëren zoals we het aanvoelen. Er
gaat een instapgamma zijn die de naam van het
domein draagt en er gaat een ‘geologische’
selectie zijn, parallel met onze nieuwe cuvée in
Châteauneuf, afkomstig van plateaus met rode
klei. Deze gaat dus Le Plateau des Chênes heten,
een assemblage van grenache en syrah.
Gelukkig?
We zijn goed geëvolueerd sedert we in 2003
met Philippe Cambie samenwerken, en met
deze Lirac kunnen we terroirwijnen blijven produceren die super smaakvol zijn!

Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers:
• Wijnkelder/Distrilamo/Closerie des Vignes/
Terroir/La Maison Des Vins - www.famillebrechet.fr

IVV146NL

17/02/11

18:06

Page 35

IVV WINE PARTNERS
T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17
VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 Mol
info@labuenavida.be
www.labuenavida.be

RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71
1090 BRUSSEL
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

T 02/ 410 47 47
F 02/ 410 14 54
RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com

T 011/42.89.07
F 051/20.92.78
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

WIJNHANDEL DE BRABANDERE

T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66
ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

069 54.61.39

T +32(0)56 66 60 22
F +32(0)56 66 59 04

Grand-Route 75-77
B-7530 GAURAIN-RAMECROIX
info@vinsbrunin.be • www.vinsbrunin.be

OOIGEMSTRAAT 19 - 8710 WIELSBEKE
info@wijnhandeldebrabandere.be
www.wijnhandeldebrabandere.be

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86
CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS
info@melchior-vins.be - www.melchior-vins.be

Brusselsesteenweg 7
9090 Melle

MIS EN BOUTEILLE

T & F : 09/233.35.36

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96

alhambra@alhambra.be • www.alhambra.be

RUE DE LA SEIGNEURIE 61
4452 WIHOGNE (JUPRELLE)
info@calivin.be - www.calivin.com

&
T 02/ 353 07 65 - F 02/ 353 07 10
CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO
info@deconinckwine.com

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

02/ 772.40.65
AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES
orban@deconinckwine.com

Caves Aliança

02/640.44.65

PREMIUM PORTUGESE WIJNEN

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95
Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne
diex.commande@online.be

015/51.75.08
DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN
angelique.detroeye@skynet.be
www.ange-vin.be

T 04/342 68 92
F 04/ 344 33 73
RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

T 02/772.50.05
F 02/772 41 21
336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com
www.banyuls.com

AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES
pesage@deconinckwine.com

02/460 44 65
PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMEL
wemmel@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73
RUE EUGENE CATTOIR 11
1050 BRUXELLES
vins@mouchart.be - www.mouchart.be

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13
DESPERT & Co
SCHULSTRAAT 18-20
2018 ANTWERPEN
info@despert.be - www.despert.be

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51
VORDENSTEINSTRAAT 102 A
2900 SCHOTEN
info@mondovino.be - www.mondovino.be

BASIN & MAROT
T 02/347.64.66
F 02/347.41.84
90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

BIOTIEK B.V.B.A
From the Mediterranean
and the New World

0476/580.235

T +32 3 326 81 70
F +32 3 633 13 20

INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

STARRENHOFLAAN 46 - 2950 KAPELLEN
info@globalwineries.com
www.globalwineries.com

T 054/31.05.54
F 054/31.05.59

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 ROOSDAAL
info@bleuzewines.be
http//bleuzewines.over-blog.com

YZERBRON 18 - 3700 TONGEREN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

TEN HOFLAAN 22
2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

T +32 2 512 30 66
F +32 2 512 04 66
Rue Pierre Van Humbeekstraat, 5
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
linfo@palaisduvin.be • www.palaisduvin.be

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63
WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

Publicité payante

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14
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IVV WINE PARTNERS
T 011/25.38.73
ALVERBERGSTRAAT 5 - 3500 HASSELT
passagededouro@dhb.be

WIJNAGENTUUR
www.vinotrade.be

Est propriétaire des marques:
Quinta do Passadouro - Domaine Bohrmann

Contact 03/658 18 35

+32 (0) 2 663 62 62

T +32(0)11/23.06.10
F +32(0)11/21.07.74

Chaussée de La Hulpe Terhulpsesteenweg 130/1
B-1000 BRUSSELS
www.pernod-ricard-belgium.com

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 DIEPENBEEK
info@wijnmakelaarsunie.be
www.courtiersvinicoles.be

WIJNHUIS
VERLINDEN
T 067/77 31 01 - F 067/77 11 99
RUE DE BRUXELLES 74 - 1470 GENAPPE
info@espacevin.com
www.espacevin.com

Bernard Poulet

S.A.

Importations de Vins Fins

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14
RUE DES BÉGUINES 118 - 1080
BRUXELLES
b.poulet@skynet.be

PEYERSTRAAT 7
B-2223 SCHRIEK-GROOTLO

GSM: +32 (0) 472 345 324
info@wijnhuisverlinden.be
www.wijnhuisverlinden.be

WINE-NOT
T 02/513.47.74
F 02/513.53.09
RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

Steenokkerzeel Depot & Winkel

+32 475 35 97 60 /+32 2 725 30 33
Leuvensesteenweg 70
3070 KORTENBERG
www.sacacorchos.be

+ 32 55 31 17 59
"Hof te Cattebeke" - Bossenaar 14
9680 ETIKHOVE
wine@thienpontwine.com
www.thienpontwine.com

014/21.26.93

Publicité payante

Lierseweg 20 - 2200 HERENTALS
www.vaneccelpoel.be
info@vaneccelpoel.com

36

T +32 (0)2/454.85.30
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@vineplus.be
www.vineplus.be
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Join The Partners Club van het belangrijkste
consumentenmagazine voor wijnliefhebbers in België!

u

De geschikte formule om een jaar lang ons lezerspubliek van
gepassioneerde wijnliefhebbers te bereiken!
(meer dan 30.000 contacten)
Publicatie van uw gegevens en logo, uw evenementenkalender
in elke editie, speciale nummer Best of IVV Partners
Inl: in.vino.veritas@skynet.be
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