Gids van terroire wijnen

TERROIRE WIJNEN

TERROIRE WIJNEN

Bubbels

Rood

Cava Brut Nature Suriol - Catalunya

Filari, Hiso Telaray - Puglia

Pignoletto D.O.C. Corte d’Aibo - Emilia Romagna

Bardolino Villa Merighi - Veneto

Champagne Bruno Michel - Champagne

Chianti Majnoni - Toscana

Giol Prosecco Brut Collio - Veneto
Terroir de Martin, Crêt de Bine - Beaujolais

Wit

Chinon Fleurs, Rouet - Chinon, Loire
La Pierre Frite, Le Pas Saint Martin - Saumur, Loire

Abrunet bianco, Frisach - Catalunya

P’tit Gaby, Mas théo - Vallée du Rhône

Vigna del tempo, Venchiarezza - Friuli

Syrah Petit Colorado, Barou - Vallée du Rhône

Pinot Grigio, Dissegna - Veneto

Char à Vin, Coteaux des travers - Vallée du Rhône

Entre deux mers, Château Pouchaud-Larquey - Bordeaux

Chateau Farizeau, Côtes de Bordeaux, - Bordeaux

Muscadet Haute Févrie - Loire

Terres Blanches Saint Chinian , la Vitarèle - Languedoc

Riesling Beck-Hartweg - Alsace

Vinum, La Colombière - Sud-Ouest (Fronton)

La Java des Entrefaux - Vallée du Rhône

Vendemia, Domaine de Brin - Sud-Ouest (Gaillac)

Muscat de Rivesaltes, Carle Courty - Sud-Ouest (Roussillon)

Cuvée Marion, Carle Courty - Roussillon

Rosé
Abrunet rosado, Frisach - Catalunya
Vénus rosé IGP, Pichinat - Provence
Soulié rosé - Languedoc

Om een fiche
te lezen,
klik op de naam
van de wijn

Catalogne

BUBBELS

Cava brut Nature
Cellers de Can Suriol del Castell
Assis Suriol

40% Macabeo, 30% Parellada, 30% Xarello
Méthode traditionnelle (15 m. sur lattes, geen
toegevoegde suiker)
Fris, droog, voor bij het aperitief (logisch toch?)

De familie Suriol bezit de herenboerderij Grabuac en
bijhorende 25 hectaren wijngaard sinds het midden van de
19e eeuw.
De herenboerderij bevindt zich op de top van de een heuvel
in de Penedes regio, op zo’n 60 kilometer van Barcelona.
Centraal staan de activiteiten rondom wijnbouw en wijnproductie van stille en mousserende (cava) wijnen.
Het domein is gecertiﬁeerd biologisch sinds 1998.

Emila-Romagna

Champagne

Pignoletto Corte d’Aibo

Champagne Cuvée Assemblée

Corte d’Aibo

Domaine Bruno Michel

Mario Pirondini & Antonio Capelli

Bruno Michel

100% Pignoletto, een druif die bijna verdwenen is
uit Bologne. Brut : 10 gr suiker/l
Fruitig en rond, met een speelse bubbel (frizzante);
super bij het aperitief100 % .

Assemblage van Chardonnay (50%) en Pinot
Meunier (50%). Suikerdosage : 8gr/l (brut).
Veel frisheid, met complexe aroma’s van appel,
peer en vanille.
Ideaal aperitief, maar ook voor bij een voorgerecht
van een feestmaaltijd.

Op het einde van de jaren 80 kopen 2 gepassioneerden voor wijn, Mario Pirondini en Antonio
Capelli, een oude boerderij met enkele hectaren
veld en wijngaarden. Vandaag staat op het domein
Corte d’Aibo een bed & breakfast (12 kamers), een
restaurant en een gistingsruimte voor de wijn, te
midden van 20 ha wijngaarden, omgeven door de
heuvels van het natuurpark «dell’ Abbazzia di
Monteveglio».
Corte d’Aibo is gecertiﬁeerd biologisch sinds 1991.

Op dit domein van 15 ha, op enkele kilometers ten
zuiden van Epernay (Champagen) koos Bruno Michel
lang geleden ervoor om de druiven te laten groeien
zonder chemisch meststoffen en pesticiden.
Het domein is gecertiﬁeerd biologisch sinds 1994. De
champagne wordt enkel gemaakt van druiven van het
domein.
De wijn wordt opgevoed in kelders van meer van 150 jaar
oud: constante frisheid en vochtigheid gegarandeerd,
ideaal voor een trage 2e vergisting op fles.

Veneto

Giol Prosecco Brut Collio
Azienda Agricola Giol

Glera druif
Uitstekend bij het aperitief en dessert, maar ook bij
voorgerecht, pasta en risotto

Mousserende wijn; licht gele kleur met licht groene schijn en een
ﬁjne pareling ; droog en mooi in balans, met een aangename
aciditeit.

Catalogne

WIT

Abrunet bianco
Cellar Frisach
Francisc Ferré

Witte Grenache, viniﬁcatie op inox.
Voornamelijk aroma's van wit fruit en citrus;
mooie frisheid.
Bij het aperitief en verse groenten.
.

Celler Frisach is een domein van 30 hectaren in Terra
Alta, in het Westen van Catalonië. De wijnbouwer
Francisc Ferré, een jonge dertiger, teelt hoofdzakelijk
Grenache Blanc, Gris en rood, sinds 2010 in biologische
landbouw.

Veneto

Pinot Grigio Francesco Dissegna
Francesco Dissegna
Francesco Dissegna

Friuli

Vigna del Tempo
Friulano Venchiarezza
Domaine Venchiarezza
Luca Caporale

De wijngaarden in het Noordoosten van Italië zijn
goed voor 50 % van de wereldproductie van de
pinot gris druif. Een pinot gris wijn met ronde
aanzet, gevolgd door een mooie mineraliteit.
Mooie aroma’s van tropisch fruit.
Wijn voor bij het aperitief, maar ook bij Aziatische
keuken.

Het wijndomein van Francesco Dissegna telt 25 hectares
en situeert zich te Loncon di Annone, ten westen van de
Veneto regio.
Franscesco’s grootvader is het domein in 1925 gestart;
sinds 2006 is het gecertiﬁeerd biologisch.

Friulano (typische druif voor Frioul regio); zeer
aromatische wijn (kruidig, floraal) met een beetje
mineraliteit.
Goed voor bij visgerechten en pasta.

Het domein Venchiarezza (12 ha) situeert zich te
Cividale del Friuli en Prepoto, niet ver van de grens
met Slovenië. Luca Caporale teelt er druiven, maar
ook olijven.
Het domein is gecertiﬁeerd biologisch sinds 2006.

Loire

Bordeaux

Entre-Deux-Mers Pouchaud-Larquey

Muscadet Haute Févrie

Château Pouchaud-Larquey

Domaine de la Haute-Févrie

Famille Piva

Assemblage van Sauvignon Blanc en Sémillon ;
viniﬁcatie op inox.
Droge witte wijn, met citroen aroma’s.
Lekker bij zeevruchten en zeevis, ook bij asperges

De familie Piva zijn wijnbouwers in de Bordeaux regio
sinds generaties lang. In 1961 verwerft de familie
Château Pouchaud-Larquey te Saint-Félix de Fauconde
(Entre-deux-Mers appellatie).
De Piva familie is één van de pioniers van biologische
wijnbouw in de regio : het domein werd reeds gecertiﬁeerd in 1984 !

Sébastien Branger

Melon de Bourgogne druif.
7 maanden rijping "sur lie"; Mooi fris en gejodeerd, met citrus
aroma's
Uitstekend bij oesters en andere zeevruchten

Het domein de la Haute-Févrie bevindt zich op een
twintigtal kilometer van Nantes in de appellatie Muscadet
Sèvre et Maine. Sébastien Branger bewerkt er 26 hectare
aan wijngaard, sinds 2015 op biologische wijze.
Op het domein is enkel de Melon de Bourgogne druif
aangeplant. De wijnen op het domain zijn een reflectie van
het speciﬁeke terroir van de verschillende percelen op het
domein.

Alsace

Riesling Beck-Hartweg

La Java des Entrefaux

Domaine Beck-Hartweg

Domaine Entrefaux

Florian Beck-Hartweg

Riesling met mooie zuren en aroma's van
citroen
Bij gerookte zalm, zeevruchten, choucroute, of
simpelweg bij het aperitief.

De familie Beck-Hartweg cultiveert druiven in Dambach
sinds de 16e eeuw : 14 generaties van wijnbouwers.
Florian Beck-Hartweg, geboren in 1987, heeft het beheer
van het familiale domein (6ha) gaandeweg op zich genomen
sinds 2009.. Zijn partner Mathilde brengt haar ervaring in
biodynamie
.

Vallée du Rhône

François Hardy

100% Viognier druif;
opvoeding 'sur lie' met malolactische vergisting ;
In de neus: gedroogd fruit, kruidigheid; stevig in
de mond.
Bij het aperitief, geitenkaas, fruitdessert,
exotische keuken.

Het domein Entrefaux bevvindt zich te Chanos-Curson.
François Tardy en zijn familie bewerken er 28 hectaren
wijngaarden (waarvan 22 met de Syrah druif).
François Tardy bewerkt de wijngaarden op biologisch wijze,
en past ook enkele methode n toe van de biodynamische
wijnbouw.
He gekleurde etiket (met een achtergrond in de kleur van
abrikoos, ook op het domein geteeld) maakt duidelijk dat het
om een echte feestwijn gaat.

Roussillon

Muscat de Rivesaltes
Domaine Carle-Courty

Frédéric & Véronique Carle-Courty
Een assemblage van 2 variëteiten muscaatdruif
geviniﬁeerd tot vin doux naturel.
Zoete witten wijn met hoog alcoholgehalte (15,5°);
Krachtige maar zachte aanzet met aroma's van
verse druiven;
Bij dessert, blauwge-aderde kaas en schotels op
basis van curry

Frédéric (boekhouder van opleiding) et Véronique Carle
vertrekken in 1995 uit hun geboortestreek Champagne
om zich in Millas, nabij Perpignan, te vestigen als
wijnbouwers.
Hun domein telt vandaag 5 hectaren, waar 10 druivensoorten worden geteeld (Muscat Petits Grains, Muscat
d'Alexandrie, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Grenache Noir,
Gris en Blanc, Roussanne, Macabeu).
Het domein is bio gecertiﬁeerd sinds 2002.
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ROSÉ

Abrunet rosado
Cellar Frisach
Francisc Ferré

Druif: Grenache, witte en grijze Grenache
Zeer smakelijke rosé, hoge zuren dankzij de citrus
toetsen.
Aan te raden bij gebraden kip, halfzachte kazen en
groenteschotels.

Celler Frisach is een domein van 30 hectaren in Terra
Alta, in het Westen van Catalonië. De wijnbouwer
Francisc Ferré, een jonge dertiger, teelt hoofdzakelijk
Grenache Blanc, Gris en rood, sinds 2010 in biologische
landbouw.
.

Languedoc

Provence

Vénus rosé

Soulié rosé

Domaine Pinchinat

Domaine des Soulié
Remy Soulié.

Alain de Welle

Syrah, Cinsault, Cabernet, Merlot en Rolle
Levendig en lekker sappig tegelijkertijd
Een roséetje voor de zomer…perfect bij salades
en BBQ

Het domein Pinchinat telt 30 hectaren aan de voet van de
berg Sainte-Victoire in de Provence. Alain de Welle maakt
er witte, rode en rosé wijnen onder de AOC Côtes de
Provence en de IGP Var, afhankelijk van de situering van
de wijngaarden.
Het domein in gecertiﬁeerd biologisch sinds 27 jaar.

Assemblage van Syrah - Grenache - Cinsault Mourvèdre. Viniﬁcatie op inox.
Fruitig in de neus, met toetsen van frambozen en
rode bessen ; lekker fris en heerlijk om te drinken.
Lekker bij het aperitief maar ook bij uw grillades.

Het Domaine des Soulié, uitgebaat door Remy Soulié,
bevindt zich in de appellatie Saint-Chinian te Assignan, op
250 meter hoogte. De 27 hectaren worden sinds 1968 op
biologische wijze geteeld.
De wijnstokken zijn gemiddeld 30 jaar oud en dragen
verschillende een grote variëteit aan druiven: Grenache,
Syrah, Cinsault, Pinot, Merlot, Sauvignon, Roussanne,
Marsanne en Malbec.

Puglia

ROOD

Filari
Hiso Telaray – Libera Terra

Negroamaro druif, typich voor de Puglia regio
Zeer fruitig met lichte tannine (uiting van het
jonge karakter van de wijn)
Aan te raden bij vegetarische pasta.

Hiso Telaray is een coöperatieve die deel uitmaakt van het
consortium "Libera Terra" die in het Zuiden van Italië gronden
bewerkt die geconﬁsqueerd zijn van de mafﬁa. Het doel is om,
via de rehabilitatie van de gronden, producten van hoge
kwaliteit te vervaardigen, met respect voor het milieu en de
menselijke waardigheid.
Het team van Hiso Telaray de rode druiven Negroamaro en
Primitivo op een dertigtal hectaren en produceert 4 wijnen in
de provincie Brindisi in de Puglia regio. Zij laten zich inspireren
door de oude landbouwtechnieken uit de regio van Salento.

Veneto

Toscana

Bardolino DOC Villa Merighi

Chianti Majnoni Guicciardini

Villa Merighi
Livio Fugatti

Fattoria Majnoni Guicciardini
Pietro Majnoni

Assemblage van 3 lokale druiven (Corvina, Molinara,
Rondinella); viniﬁcatie op inox.
Licht en fruitig (kers) met weinig tannine; kruidig en
floraal ; Fris te drinken; bij antipasta, groenten
schotels en vis.

Het domein Villa Merighi (18 ha, waarvan 10 ha druiven)
situeert zich tussen Verona en het Garda meer. Het gaat
terug tot de 18e eeuw, ten tijde van de graven van de
Merighi.
Momenteel wordt het domein uitgebaat door 2 families
die er verschillende activiteiten organiseren rond
landbouw en wijnbouw. Het domein is bio-gecertiﬁeerd
sinds 1996.

Sangiovese (84%), Trebbiano (witte druif),
zwarte Malvoisie, Pugnitello.
Lekkere drinkwijn met lichte tannines en aroma's
van rijp fruit
Ideaal bij pasta en schotels op basis van mediterrane groenten.

Pietro Majnoni (gediplomeerd in economische
wetenschappen) neemt in 1985 het familiale domein over.
Op het domein van 200 hectaren worden granen, olijven en
op 20 hectaren druiven verbouwd. Het domein situeert zich
in Toscane, tussen Firenze en Siena, in de Val d’Elsa. Er
wordt enkele op biologische wijze (sinds 2003) gewerkt.
.

Beaujolais

Terroir de Martin Beaujolais
Domaine du Crêt de Bine
Florence Subrin
Terroir de Martin is gemaakt op basis van 100%
Gamay, geteeld op granietgrond.
De wijn wordt geviniﬁeerd zonder toevoeging van
sulﬁet, met uitzondering een heel kleine hoeveelheid op het moment van botteling..
Zeer frisse wijn, vol met fruit (vooral kers) en licht
kruidig. Fris op te dienen (14°); lekker bij salades
en koude voorgerechten.

Het Domaine du Crêt de Bine ligt in het zuiden van de
Beaujolais, en telt 6 hectaren.
Florence Subrin zet het werk van haar ouders voort : zij
hebben het domein zo’n 15 jaar geleden geconverteerd tot
biodynamisch.

Loire

Loire

Chinon Fleurs

La Pierre Frite Saumur

Domaine Rouet
Jean-François Rouet

Domaine du Pas Saint Martin
Laurent Charrier

100% Cabernet Franc (stokken 45 jaar oud)
Licht, fruitig, florale tinten, maar toch met
voldoende karakter.
Ideaal bij vegetarische keuken, ﬁjne vleeswaren en
kazen met harde korst.
.

Sinds 6 generaties verbouwt de familie Rouet druiven in
Cravant les Coteaux (appellatie Chinon) in de Loire vallei.
Jean-Francois Rouet is erbij gekomen in de jaren 90 en
startte de conversie naar biologische landbouw.
Sinds 2008 is het domein volledig biologisch.
Jean-Francois bewerkt momenteel 14 hectaren waarop
exclusief Cabernet Franc geplant is.

100 % Cabernet Franc, op kiezel en kalk
ondergrond (uit jurassic era).
Wijn met veel mineraliteit, zachte en verweven
tannine,
toetsen van rood fruit en florale tinten.
Aan te raden bij wit vlees, ﬁjnkost en groenten.

Dit 16 ha tellende domein bevindt zich in Doué La Fontaine,
in de Saumur regio (Loire), op het kruispunt van Anjou Blanc
en Anjou Noir.
In 1996 besloot Laurent om zijn druiven op biologische
wijze te telen: zonder synthetische producten. Vlak na de
winter wordt de wijngaard geploegd, om daarna permanent
geschoffeld en onkruid wieden. Een viniﬁcatie zonder
toevoeging van sulﬁet
(met uitzondering van een weinig sulﬁet bij de botteling).

Vallée du Rhône

Vallée du Rhône

Syrah Petit Colorado

P’tit Gaby

Domaine Barou
Emmanuel Barou

Mas Théo
Laurent Clapier

100 % Syrah, geviniﬁeerd op inox.
Mooi gestructureerde wijn, toetsen van fruit
en kruidigheid, typisch voor de Syrah druif.
Voor bij vleesgerechten of kruidige
groenteschotels.

In 1997, na zijn studies wijnbouw-œnologie, neemt
Emmanuel Barou de familiale wijngaarden en het
fruitdomein in Charnas (Rhone vallei) over. Zijn echtgenote Marie-Agnès vervoegt hem in 2006 in dat avontuur.
Het domein situeert zich zo’n 60 kilometer ten zuiden
van Lyon, telt 11 ha en is reeds sinds de jaren 70
biologisch.

Grenache (40%), Syrah (40%), Carignan (20%)
Lekkere drinkwijn, zeer fruitig met een beetje
kruidigheid
Voor een maaltijd onder vrienden; voor eenvoudige
keuken.

Na zijn studies wijnbouw en
œnologie start Laurent Clapier in
1999 als wijnbouwer in de Rhone
vallei, waar hij 20 hectaren in de
AOP Grignan-les-Adhémar
aankoopt.
In 2004 integreert hij de familiale wijngaarden in het domein
dat daarna 50 hectaren telde. Echter, om kwaliteitswijnen te
maken op artisanale wijze, beperkt hij de totale oppervlakte
door enkel de beste percelen te behouden. Mas Théo telt
vandaag 37 hectaren et is gecertiﬁeerd biodynamisch sinds
2011.
Sinds 2012 gebeurt de viniﬁcatie en stockage in de
prachtige kelders te Saint-Restitut (Drôme), een voormalige
oude krijtgroeve.

Bordeaux

Vallée du Rhône

Char à vin (Rasteau)

Château Farizeau Côtes de Bordeaux

Coteaux des Travers
Robert Charavin

Château Farizeau
Guillaume Moreau

Assemblage van Grenache en Syrah.
Donkerpaarse kleur; frisse neus met toetsen
van zwart fruit (zware kers, braambes) en
kruidigheid (peper, kaneel).
Fruitig en juicy in de mond.

Het familiale domein (14 ha) Coteaux des Travers situeert
zich in de appellaties Rasteau en Cairanne, in de Rhone
vallei. Robert Charavin is de 4e generatie wijnbouwers en
heeft het domein omgevormd tot eerst biologisch en
daarna biodynamisch. Zijn kinderen hebben zich bij het
avontuur gevoegd en het domein heeft ook recent een
perceel in het Massief van Uchaux gekocht.

100% Merlot, geviniﬁeerd in epoxy kuipen.
Medium tannines met een mooie structuur.
Aroma’s van zwart fruit verweven zich met de
toetsen van zoethout.
Perfect bij rood vlees.

Château Farizeau situeert zich in Sadirac, in de
Entre-Deux-Mers appellatie, op zo’n 20 km de Bordeaux.
Guillaume Moreau baat het familiale domein (12 ha) uit :
het is sinds 2010 gecertiﬁeerd biologisch..

Fronton

Languedoc

Terres Blanches Saint-Chinian

Vinum La Colombière

Borie la Vitarèle
Cathy & Camille Izarn

Domaine La Colombière
Diane & Philippe Cauvin

De assemblage van Grenache (35%), Syrah (60%)
en Mourvèdre (5%) is typisch voor Saint-Chinian
wijnen : stevig met de nodige kruidigheid, maar
toch fruitig.
Uitstekend bij mediterrane keuken. .

Negrette druif, typisch voor Fronton appellatie
Soepele wijn met toetsten van violet.
Voor bij het aperitief en vegetarische schotels.

Het Domaine La Colombière bevindt
zich te Villaudric, op zo’n 30
kilometer ten noorden van Toulouse,
in de appellatie Fronton. .
Jean-François en Cathy Izarn zijn dit domein in 1990
gestart. Het ligt in Causses-et-Veyran, in de Saint-Chinian
appellatie.
Borie la Vitarèle is gecertiﬁeerd biodynamisch sinds 1998.
Het is één van de domeinen die ervoor gezorgd geeft dat
de Languedoc regio terug op de kaart is gekomen als regio
van grote wijnen.
Na het plotse overlijden van Jean-François in 2014 zet
Cathy het avontuur voort met haar dochter Camille
(zie foto).

In 2006 nemen Diane Cauvin haar man Philippe het beheer
van het domein over van haar vader. Ze converteren alle 14
hectaren eerst in biologische en daarna in biodynamische
landbouw.
De basis voor alle rode wijnen is de Négrette druif, die
speciﬁek is voor deze regio, soms in assemblage met Syrah
of Cabernet. Het domein heeft ook een witte wijn op basis
van Bouysselet, een druif die quasi uitgestorven is.

Gaillac

Roussillon

Vendemia Domaine de Brin

Cuvée Marion Côtes du Roussillon

Domaine de Brin
Damien Bonnet

Domaine Carle-Courty
Frédéric & Véronique Carle-Courty

Duras (60%), Braucol (25%), Merlot
Natuurwijn, zonder toegevoegde sulﬁet (enkel bij
de botteling). Toetsten van rood fruit, sappig in
de mond met aroma's van violet
Ideaal bij vleesgrillades.

Het 12 ha tellende Domaine de
Brin situeert zich op enkele
kilometers van Gaillac, in
Zuidwest Frankrijk.
In tegenstelling tot zijn ouders en grootouders die hun
druiven aan een coöperatieve verkochten, besloot Damien
Bonnet ze zelf tot wijn te verbouwen. Na zijn studies creëert
hij zijn eerste wijn in 2008 met de bedoeling om zo
natuurlijk mogelijke wijnen te produceren. Sinds het begin
werkt hij op biologische wijze en het domein evolueert
momenteel richting biodynamisch.
Damien viniﬁeert enkel met lokale druiven, zowel in wet
(Mauzac, Loin de l’œil, Ondenc) als in rood (Braucol, Duras).

Ondanks een assemblage van Mourvèdre, Carignan
en Grenache: een wijn met een verrassend mooie
frisheid
Voor bij kazen met harde korst en bij gevogelte.

Frédéric (boekhouder van opleiding) et Véronique Carle
vertrekken in 1995 uit hun geboortestreek Champagne
om zich in Millas, nabij Perpignan, te vestigen als
wijnbouwers.
Hun domein telt vandaag 5 hectaren, waar 10 druivensoorten worden geteeld (Muscat Petits Grains, Muscat
d'Alexandrie, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Grenache Noir,
Gris en Blanc, Roussanne, Macabeu).
Het domein is bio gecertiﬁeerd sinds 2002.

