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De Chardonnay 

 

een reislustige druivensoort 

De Chardonnay is vaak meegaand en valt overal in de smaak. Men vindt deze druif 

dan ook terug in alle hoeken van de wereld, zeer tot genoegen van de liefhebbers 

van zowel droge als vette witte wijnen. Ondanks het wereldwijde succes kan men 

er niet omheen dat er ook heel wat standaardwijnen en zelfs zeer middelmatige 

producten gemaakt worden van deze druivensoort...  
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Karakteristieken van de druivensoort Chardonnay 

De origine van de Chardonnay lijkt momenteel nog altijd de Bourgogne te zijn. Het grote 

voordeel van de soort is dat ze ongeveer overal kan rijpen. Het feit dat de plant vroeg in het 

jaar knoppen krijgt maakt de soort desondanks gevoelig voor de lentevrieskou, vooral in de 

Champagne en de Bourgogne.  

De primaire aroma's van de Chardonnay zijn relatief neutraal en onder meer hieraan dankt 

de druif het internationale succes. De jonge Chardonnay-druif ontwikkelt aroma's van 

meidoorn, stro en hazelnoot. Zeer vaak gerijpt in eiken vaten vertoont de Chardonnay 

vervolgens een zeer geapprecieerd palet dat de kenners omschrijven als "beurrée, toastée et 

grillée" (letterlijk vertaald : "boterachtig, toasty en geroosterd"). Wanneer moeder natuur 

zeer vrijgevig is geweest maken ook honing en deel uit van de attributen van de 

Chardonnay. Hij bezit een zekere vetheid, een merkwaardige en karakteristieke volheid in 

de mond. Zijn gemiddelde zuurtegraad verdwijnt makkelijk op de achtergrond in deze 

glycerine. 

 

De Chardonnay is overal ! 

Tegenwoordig erkent men dat de Chardonnay-druiven goede wijnen opleveren in talloze 

wijnlanden in de wereld. De oppervlakte die de druif wereldwijd inneemt blijft de laatste 

jaren nog toenemen.  

Men mag de oppervlakte grond die wereldwijd bebouwd met de Chardonnay-druif schatten 

op meer dan 140.000 ha en dit met ongeveer volgende verdeling : 

 

1. U.S.A. : Californië : 44.509 ha; Oregon en Washington : 3.203 ha  

2. Frankrijk : 35.252 ha (Bourgogne, Jura, Champagne, Loirevallei, Midi, Charentes).  

3. Australië : 16.855 ha, 4. Italië : 11.800 ha, 5. Moldavië : 6.000 ha, 6. Zuid-Afrika : 5.983 

ha, 7. Chili : 4.402 ha (estimation), 8. Slovenië : 3.565 ha, 9. Argentinië : 3.373 ha, 10. 

Nieuw-Zeeland : 2.449 ha, 11. Spanje : 2.200 ha, 12. Bulgarije : 2.000 ha, 13. Roemenië : 

650 ha, 14. Israël : 600 ha, 15. Portugal : 500 ha, 16. Hongarije : 500 ha (naar schatting)  

17. Griekenland : 500 ha (naar schatting), 18. China : 500 ha (naar schatting)  

Enkele landen tellen een paar tientallen ha Chardonnay : Uruguay, Brazilië, Canada, 

Oostenrijk, België, Cyprus, Malta, Marokko, de Krim in Oekraïne, Duitsland, Tsjechië, 

Roemenië, Luxemburg, Groot-Brittannië, Zwitserland, Indië, Japan, Mexico. 

 

De tol van de roem 

Vermits de Chardonnay een gemakkelijke en ronde wijn is, die bij heel wat gerechten 

uitstekend past, bleef de Chardonnay ook terrein winnen...zodat iedereen uiteindelijk "zijn" 

Chardonnay wou. Dat heeft spijtig genoeg geleid tot een overvloed aan wijnen zonder ziel en 

karakter! Daarenboven heeft deze druivensoort in gebieden, die op een bepaald 

breedtegraad liggen waar de zon alles behalve gierig is, de neiging wijnen op te leveren met 

een vrij walgelijke zwaarte. Een bodem die toelaat een zekere frisheid te behouden is 

daarom een minimum om een evenwichtige Chardonnay te verkrijgen. 
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De beste voorbeelden van geslaagde Chardonnay's in 
de wereld. 

In Italië vindt men de Chardonnay een beetje overal terug met weldadige eigenschappen 

van diverse aard. In Toscane levert de druif vaak stevige wijnen op die evenwel wat frisheid 

ontberen. In het noorden geven de regio's van Veneto, Trentino en Alto-Adige meer 

elegante wijnen, maar die hebben vaak te lijden van de vergelijking met de wijnen gemaakt 

van de druivensoorten die typisch zijn voor deze streken, zoals de Pinot Griggio of Traminer. 

In het zuiden leveren de assemblages van verschillende soorten soms verbazingwekkende 

resultaten op, zoals in Sicilië het geval is met de combinatie Chardonnay/Insolia. Er bestaat 

in ieder geval geen twijfel over dat de Chardonnay's van Maurizio Zanella (domein Ca del 

Bosco, Franciacorta), van het domein Jermann (in Friuli) of de onbetaalbare Angelo Gaya (in 

Piemonte) werkelijk en ontegensprekelijk grote wijnen zijn!  

 

Enkele Oostenrijkse Chardonnay's zijn een omweg waard, meerbepaald in de wijnregio rond 

Wenen, waar de druif letterlijk een invasie heeft gedaan. De Chardonnay van het domein 

Wieninger is een mooi voorbeeld.  

 

De wijngebieden van Californië zijn door de Chardonnay-druif overspoeld, maar de grote 

geslaagde wijnen zijn er uiteindelijk vrij zeldzaam. Eén van de redenen daarvoor is het 

klimaat dat iets te warm is om elegante en frisse witte wijnen te bekomen. Dat belet niet dat 

bepaalde cuvées uit de Napa of de Sonoma Valley zeer spectaculair zijn, met hun dichte 

materie en zeer belegen fruitaroma's. De Chardonnay Grand Reserve van Beringer figureert 

in het pantheon van de beste Chardonnay's ter wereld! 

 

Australië is één van de "vaderlanden" van de Chardonnay! Zelfs ondanks het feit dat de 

uitbundige exotische aroma's en de vrij siroopachtige materie van heel wat wijnen zeer 

vermoeiend blijken! De laatste jaren lijkt een zoektocht op gang te komen naar "frissere" 

bodems en een minder karikaturale manier van wijnmaken. Getuigen hiervan zijn de 

uitstekende wijnen van Leeuwin Estate en Cullen (Margaret River), Giaconda (Victoria), The 

Other Side (Mc Larene Vale)… 

 

Bij de buren in Nieuw-Zeeland biedt het aanzienlijk frissere klimaat dit piepjonge wijnland de 

mogelijkheid enige van de beste Chardonnay's buiten Frankrijk aan te bieden. Op het 

noordelijke eiland onderscheiden we de wijngaarden van Hawkes Bay, wel een beetje te 

warm, en vooral Gisborne (Ormond Estate, par ex). Maar het is vooral het zuidelijke eiland - 

en vooral de regio Marlborough - dat de beste Chardonnay's van Nieuw-Zeeland oplevert. In 

deze mistige en frisse regio etaleert de voortaan beroemde "Cloudy Bay" al haar klasse en 

dit zowel op het gebied van Chardonnay als van Sauvignon. 

 

In Zuid-Afrika kan de regio Stellenbosch, niet ver van de Kaap gelegen, ons interessante 

witte wijnen bieden. De Chardonnay's van het huis Vergelegen zijn er een illustratie van.  

 

Chili, één van de opkomende wijnlanden, blijft niet achter en de grootste wijnhuizen ter 

wereld zoals Torres, Lafitte-Rothschild en Kendall-Jackson hebben het niet verkeerd voor 

gehad door hier massaal te investeren ! De technologie zwaait dus de plak in dit land waar 

de natuur zo makkelijk te temmen is. De rode wijnen lijken evenwel nog steeds superieur 

aan de witte, waarvan de Chardonnay's vaak zeer aromatisch maar ook zeer vermoeiend 

zijn. 
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De nog steeds ongeëvenaarde Bourgogne 

De fameuze wijngaarden van de Bourgogne hebben ondanks alles nog steeds een mooie 

toekomst voor zich! Het is in feite sterk vast te stellen dat, zelfs al is de vooruitgang van de 

Chardonnay-wijnen buiten Frankrijk evident, niets de ingewortelde kracht, het evenwicht 

materie/zuurte en de opmerkelijke rijping in jaren vervangt of overstijgt van de Meursault, 

Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet en andere Corton-Charlemagne. Maar deze hoge 

inschatting van de Chardonnay is verdiend : men moet verplicht enkele jaren wachten 

alvorens deze Chardonnay's hun volle potentieel tonen en daarbij, je moet ze kunnen 

verkrijgen... en ze betalen! 

 

 

Domaine Gilles Bouton 

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LA GARENNE 
Saint-Aubin is een klein wijndorp in de zuidelijke Côte d’Or vlakbij de dorpen Chassagne- en 

Puligny-Montrachet. Het kleine gehucht Gamay ligt hier tussenin 

In Gamay, het schilderachtig dorpje, staat het mooie maison-en-pierre van Gilles Bouton. Anders 

dan de plaatsnaam doet vermoeden wordt hier geen gamay verbouwd. Slechts  Chardonnay en 

Pinot Noir. Met grote namen als: Puligny-Montrachet, Meursault-Blagny, Chassagne-Montrachet 

en Saint Aubin timmert Bouton goed aan de weg. 

  

Het Domaine Bouton is al sinds diverse generaties een familiebedrijf. In 1971 kreeg Gilles 

Bouton zijn erfdeel. Dit was destijds niet meer dan 2,5 hectaren. Tegenwoordig bezit hij 11 

hectaren versnipperd over 70 percelen in de gemeenten; Saint-Aubin, Chassagne-Montrachet, 

Puligny-Montrachet en Meursault. Vrijwel alle wijnen worden op hout opgevoed waarbij hij 

jaarlijks een hoog percentage nieuw hout gebruikt. Daarnaast zijn de wijnen geconcentreerd van 

smaak. Ook niet verwonderlijk want de wijnstokken zijn gemiddeld ruim 50 jaar oud. 

De kwaliteit van zijn wijnen is contant en hoog, zijn prijszetting redelijk.  

De etiketten van dit middelgrote bedrijf zijn heel herkenbaar. De roosjes die erop staan doen 

denken aan een poëzieplaatje. Er staat op: "Le Bouton vaut la Rose" (De knop levert de roos op.) 
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  CHARACTERISTICS 

Color : Bright golden yellow. 

Aroma : Intense and complex where mature tropical fruits bring out, lovely notes of honey, 
mixed whit soft toast and lactic notes. 

Flavors: Fresh and crispy. Delicate notes of banana and hazelnut. On the palate again feel 
the fruit with some vanilla, it is good balanced, full with pleasant persistence also a pleasant 
finish. 

TECHNICAL INFORMATION  

Varietal composition : 100% Chardonnay. 

Region : Casablanca valley. 

Vinification : This Chardonnay Reserve was elaborated from selected grapes of our 
vineyards located in the Maipo Valley where the grapes was specially harvested by hand 
and fermented in stainless steel tanic and oak barrels with selected yeast. 

Oak Maturation : 3 months in french oak barrel and at least 4 months bottled before release. 
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Rosemount Estate Flagship Roxburgh Chardonnay 1994 

 
1994 Roxburgh heeft een diepe stro kleur met een licht groene tint.  De geur is complex met up 

front fruit ondersteund door goed geïntegreerd eiken tekens.  De smaak toont expressieve rijpe 

perzik en abrikoos fruit, perfect uitgebalanceerde door mooie natuurlijke zuurgraad.  De vibrantly 

complex fruit smaken combineren met de subtiele toast en romig notities van de nieuwe Franse 

eik het creëren van een aanhoudende volle smaak finish.  De Roxburgh wijngaard in de Upper 

Hunter Valley is opgericht in 1966 op licht glooiend zeldzame Terra Rossa bodem underlaid door 

gebroken kalksteen.  Vandaag is het de thuishaven van een aantal van de oudste Chardonnay 

wijnstokken in Australië.  De volwassen wijnstokken, perfecte aspect en de ideale bodem hebben 

ons altijd uitstekende Chardonnay druiven, met intense rassen fruit karakter en een boete zuur 

balans.  Roxburgh wordt wereldwijd erkend als een van Australië's meest bewonderde 

Chardonnays.  De voornaamste kenmerken van de stijl zijn Roxburgh 'Diepte van Karakter', 

'Balance' en 'Individualiteit'.  De diepte van het karakter en evenwicht zijn afgeleid van de hoge 

kwaliteit en complex fruit afkomstig van onze wijngaard Roxburgh gecombineerd met 

geschoolde wijnbereiding technieken.  Deze wijn geeft een unieke uitdrukking van Hunter Valley 

Chardonnay, die is ingezet door onze bereider Philip Shaw aan deze eigenheid.  Het fruit voor 

deze wijn is gekozen uit het midden van de hellingen Roxburgh wijngaard waar de wijnstokken 

zijn meer dan vijfentwintig jaar oud.  Deze volwassen wijnstokken produceren lage rendementen 

van gearomatiseerde intens fruit met een evenwichtige zuurgraad. Rosemount Estate is 

opgericht in 1969 door Robert Oatley en familie in Upper Hunter Valley, Rosemount Estate 

uitgegroeid tot de wijngaarden in de Mudgee, Orange, Coonawarra, McLaren Vale, Langhorne 

Creek en Adelaide Hills regio's, evenals de Upper Hunter Valley.  Bereider Philip Shaw werkt 

met de Oatleys.  De onderneming bekendste wijnen zijn de Roxburgh Chardonnay, Balmoral 

Syrah en Mountain Blue Shiraz-Cabernet Sauvignon. 
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Syrah /Shiraz 

 

 
Shiraz is een druif die zijn oorsprong vindt in Frankrijk (voornamelijk Rhônegebied), waar hij 

'Syrah’ wordt genoemd. De Shiraz geeft vaak elegante en levendige wijnen, met een typisch 

gerookt aroma, kruidig, met zwarte peper, menthol, kaneel, anijs, fruitig (zwarte bessen, 

frambozen, kersen), pure chocolade, koffie, rozijnen en vanilletonen. De Shiraz laat zich goed 

mengen met Cabernet Sauvignon en Cinsaut. 

De Syrah komt historisch gezien wellicht uit de omgeving van de Shiraz in Iran, maar zijn ware 

thuisbasis is de Noordelijke Rhône. Meer naar het zuiden, in bijvoorbeeld Gigondas, Châteauneuf 

en Vacqueyras, gebruikt men hem als aanvulling op de Grenache. In de Languedoc en de 

Roussillon is de Syrah in opmars, hetzij als onderdeel van assemblages, hetzij puur gebotteld.  

Behalve het Franse Zuiden is Australië een belangrijke Syrah-producent. De druif heet daar dan 

Shiraz. Bovendien smaakt de wijn meestal anders dan de versies uit Frankrijk, minder pittig en 

meer 'jammy'. Shiraz/Syrah is ook te vinden in Zuid-Afrika, Argentinië, Chili en Californië. De 

aanplant neemt daar sterk toe als gevolg van zijn populariteit bij zowel wijnmakers als 

wijndrinkers. 
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De meest sexy druif 

,,Lief, sensueel, charmerend en erotisch, maar ook koppig, karaktervol en boordevol 

temperament.'' Dat is niet de omschrijving van een vrouw of een man, wel van een druif: de 

syrah. Het wijnvakblad Decanter riep de syrah uit tot de meest sexy druif ter wereld. Zou dat nu 

echt zo zijn?  

 

 

Men zegt dat syrah een echte hype is geworden. ,,Niet alleen in Frankrijk, waar hij vooral in de 

Rhône en de Languedoc gedijt, maar ook steeds meer in Australië, waar hij shiraz genoemd 

wordt.'' Shiraz is eigenlijk niets meer dan de Engelse benaming voor de syrah die in het begin van 

de 19de eeuw door Europese kolonisten in Australië en Zuid-Afrika werd ingevoerd. De druif is 

aan een heuse veroveringstocht bezig want ook in Spanje en Portugal wordt hij alsmaar 

populairder.''  

 

Maar zijn syrah en shiraz echt wel identiek? ,,In principe wel", zegt men,,maar de stijl van de 

wijnen verschilt toch wel door een resem factoren zoals terroir, klimaat en het vinificatieproces. 

Zelfs in Australië wordt nu van dezelfde druif twee verschillende wijnen gemaakt. Syrah en 

shiraz, de namen worden er door elkaar gebruikt, maar de wijnen verschillen duidelijk van stijl.''  

 

Nog duidelijker is het verschil tussen de Europese syrah en de Australische shiraz. ,,Europese 

syrah wordt gemaakt van rijpe, niet ontsteelde druiven. De wijn heeft een gematigd 

alcoholgehalte (rond de 13 procent), wordt gelagerd op Franse eik en bezit natuurlijke tannines 

afkomstig van de schil van de druif. Shiraz daarentegen wordt gemaakt van overrijpe, wel 

ontsteelde druiven. Het alcoholgehalte ligt een pak hoger (tot 16 procent). De wijn krijgt een 

scheut nieuwe Amerikaanse eik mee en veelal worden scheikundige tannines toegevoegd.''  

 

Syrah of shiraz? Feit is dat geen enkele proeverij zo veel verschillende geur- en smaakvariaties 

oplevert. Van zwoel, sappig en romig tot nors, boers en hard. De essentie van het sexy zijn?! 
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Rosemount Estate vlaggenschip Balmoral 

Syrah 1995 

 Gemaakt van druiven geteeld in 50-100 jaar oude wijngaarden, deze McLaren 

Vale (ten zuiden van Adelaide) klassieker is gerijpt voor bijna twee jaar in 

nieuwe Amerikaanse eiken voorafgaand aan de botteling.  De textuur rijk fruit 

en diep, fluwelen tannines weven prachtig in een lange, harmonieuze afdronk.  

Deze wijn wordt volwassen voor 15 jaar met een zorgvuldige cellaring.  
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1. Candela Syrah Pequenas 2004, Mendoza (Argentinië)  

 
Dit huis scoort goed vele proeverijen met wijngaarden op een hoogte van 1000 meter en meer, die daardoor goed scoren door 
frisheid en goede zuren; dit glas is mooi intens en krachtig, met goed fruit, pit, lengte en sap, stevig hout, balans, veel tannines, 
machtig. 
 
Top 5 Syrah/Shiraz Argentinië en Chili: 
 
Het begint te komen, in de twee Zuid-Amerikaanse buurlanden zien we geleidelijk aan meer syrah in de wijngaarden verschijnen. 
In Argentinië lijkt hij vooralsnog zelfs nog iets meer een bron te zijn voor wat goedkopere wijnen, waarin de nadruk ligt op veel zoet 
fruit en souplesse. Daar is op zich niet veel tegen, maar spannend kunnen we het moeilijk noemen. Het is wellicht wachten tot de 
bekendere namen de druif gaan adopteren.  
Inmiddels staat syrah overal in Chili en begint de kwaliteit te stijgen. Anders dan men zou denken is het geen druif die op heel hete 
plaatsen moet staan, dat gaat ten koste van het fruit in de wijnen. Chili heeft een nog veel onontgonnen mogelijkheden om druiven 
aan te planten. Het land staat waarschijnlijk nog maar aan het begin van revolutionaire ontwikkelingen in zijn wijnbouw. Voorloper 
was Errazuriz, nog altijd een van de beste producenten. Hoewel nog niet op het niveau van de Australische exemplaren hebben 
de Chileense wijnen op dit moment in elk geval het voordeel dat ze (nog) betaalbaar zijn. Argentinië bijna onverslaanbaar op 
prijsgebied. 
 
Smaak: 

 

   Eikenhout 

 

 

   Fruit 

 

 

   Tannine 

 
 
Beste temperatuur om te serveren: 
16-18ºC  
 
Wijnsmaak: Sappig 
 
Wijngebied: Mendoza 
 
Druivensoorten: 

 

   Shiraz 

 
 
 

 

 

http://www.twis.info/wineregion.php?action=setLanguage&LANGUAGE=nl&ID=332
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Domaine Georges Vernay, Condrieu 

 

Saint Joseph 2000 

Georges Vernay is zonder twijfel een van de grote persoonlijkheden in Condrieu. Toen hij in de jaren vijftig 
het domein overnam van zijn vader, besloeg de hele appellatie niet meer dan 10 hectaren. Vijftig jaar later 
telt diezelfde appellatie meer dan honderd hectaren en geniet men wereldwijd een schitterende reputatie, 
en dit grotendeels dank zij de inspanningen van Georges Vernay. Hij heeft altijd onvoorwaardelijk geloofd 
in de klasse en finesse van Condrieu-wijnen. Enkele jaren geleden heeft Georges Vernay het domein 
overgegeven aan zijn dochter Christine en zijn schoonzoon Paul Amsellem, die dus de derde generatie 
vertegenwoordigen. Het jonge koppel heeft snel het vertrouwen en de sympathie gewonnen van veel 
wijnliefhebbers in de hele wereld. Christine is bijzonder trots op de jaargang 1997, de eerste waarvoor zij 
de vinificatie volledig voor haar verantwoording heeft genomen. Het domein omvat in totaal 16 hectaren 
wijngaard, voor een groot deel op zeer steile hellingen. Hier kunnen geen machines ingezet worden en 
dienen alle werkzaamheden met de hand te gebeuren. Ook de oogst gebeurt uiteraard geheel handmatig. 
Het Domaine Vernay staat er trouwens om bekend dat men praktisch steeds als laatste met de oogst 
begint. De bewerking is zeer milieuvriendelijk, géén insecticides, géén onkruidbestrijders, géén kunstmest. 
Voor de witte wijnen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de Viognier-druif, zeer karakteristieke wijnen, 
met een kenmerkend aroma van abrikozen, perzik en viool. Zelfs in de Vin de Pays is dit zeer prominent 
aanwezig, maar bovenal natuurlijk in de Condrieu, waar het terroir meer lengte en finesse geeft. De rode 
wijnen worden gemaakt van Syrah, boordevol fruit in de Vin de Pays, meer tannines in de St.Joseph. De 
Côte Rôtie biedt structuur, finesse en elegantie van het type Côte Blonde. De rode druiven worden 
volledig ontsteeld. Vernay behoort al jaren tot de vaste selectie van Guide Bettane & Desseauve. Robert 
Parker beoordeelt de wijnen regelmatig met 90+ punten. 

SAINT-JOSEPH : 2 hectaren wijngaard in Chavanay (in het noorden van de appellatie), granieten 
ondergrond, 25 jaar oude stokken, 100% Syrah. 10 – 12 maanden opvoeding in eiken vaatjes. Te drinken 
8-15 jaar na oogst.  

 


