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Wat is terroir? 

Terroir is een term uit de oenologie. De meest gangbare betekenis is dat men in de wijn de 

"bodem" kan proeven (Fr. terre = grond, bodem). Sommige wijnen geven zeer uitgesproken deze 

smaak weer. Meerdere kenners zijn ervan overtuigd dat het terroir de eerste eigenschap van 

goede wijn is. Het ligt aan de persoonlijke appreciatie van de wijnliefhebber of hij een 

uitgesproken terroir zal op prijs kunnen stellen, of dat hij het liever wat minder heeft. Bij 

sommige wijnen is de terroir zo uitgesproken dat een eerste indruk van de niet geoefende 

liefhebber zelfs zeer negatief kan zijn. Het is zoals met de geur van sommige kaassoorten: je kunt 

het op prijs stellen of niet, maar het maakt intrinsiek deel van uit van de kwaliteit. 

Techniek: terroir-1. Algemene begripsuitleg 

Als er één term is, die de wijnwereld de laatste decennia beheerste, dan is dat het begrip 'terroir'. 

'Le goût du terroir', zoals de Fransen zeggen: de smaak van de ondergrond. Terroir is volgens 

veel deskundigen een goed herkenbaar iets in de wijn. Een weerspiegeling van de ondergrond 

waaruit de druif zijn voedingsstoffen en mineralen haalt. De druivenstok is daarbij niets meer en 

niets minder dan het doorgeefluik van die stoffen. In de druif zelf vindt door invloeden van 

buitenaf (zon, regenwater) nog een aantal chemische processen plaats, die een bepalende invloed 

hebben op de mate waarin de smaak van de ondergrond zich kan manifesteren. Zo zal in een druif 

die geteeld wordt voor de productie van droge witte of rode wijn de invloed van mineralen en 

stoffen uit de ondergrond duidelijker terug te vinden zijn dan in druiven die bestemd zijn voor het 

maken van liquoreuze of zoete wijnen en die een hoog suikergehalte ontwikkelen. 

 

Voor een geoloog heeft het begrip terroir een andere dimensie dan bijvoorbeeld voor een 

wijnmaker. Waar de eerste beroepsgroep overwegend zal spreken over de soort en de aard van de 

ondergrond in combinatie met het microklimaat ter plekke; daar zal de oenoloog altijd het 

druivenras erbij halen, de ligging van de wijngaard qua geografische breedte, hoogte, 

windinvloed en hellingshoek ten opzichte van de zon. Maar ook spelen de leeftijd en het 

onderhoud (snoei) van de druivenstokken een belangrijke rol. Want juist dat laatste bepaalt mede 

hoe geconcentreerd bepaalde geur- en smaakcomponenten uit de ondergrond hun stempel kunnen 

Terroir is eerder een kind van de Verlichting, dan een 

scepticus van de moderne techniek. Niemand heeft 
problemen met industriële wijnen. Integendeel. Zij zijn 

goedkoop en leveren een bijdrage aan de 

democratisering van de wijn, omdat zij de deur 

openen voor iedereen in Duitsland waar deze 

traditioneel gezien eerder een elitaire drank was. Maar 
waar er een verschil is tussen een poster en het 

originele schilderij, een radiouitzending of een 

concertavond,  Dieter Bohlen en Mozart, zo ligt er een 
wereld tussen industriële wijnen en terroirwijnen. Niet 
alles wat uit de druif komt en goed smaakt is gelijk 
aan wijn, schrijft de gerespecteerde 

wijnrechtcommentator Professor Hans Jörg Koch. 
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drukken op de uiteindelijke smaak van de wijn. Ook de traditie van het wijnmaken in het gebied 

zelf speelt mee. Immers de wijnmaker kan met veel hem wettelijk toegestane middelen de smaak 

van de wijn danig beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de keuze van de samenstelling van wijn in het 

geval het om een blend gaat. De geur en smaak van de terroir kan erdoor versterkt of verzwakt 

worden. Zeker is wel, dat zonder enige manipulatie door de wijnmaker de ondergrond zijn 

stempel mede drukt op elke individuele wijn. 

 

 

GOUT 'DE' OF GOUT 'DU' TERROIR 
 

Overigens moet men goed opletten waarover men het heeft. In Frankrijk wordt gesproken over de 

'goût du terroir', de smaakelementen uit de ondergrond, die in de wijn weer naar voren kunnen 

komen. Maar men bezigt er ook de term 'goût de terroir'. slechts één letter verschil. Maar in het 

tweede geval heeft men het over een wijn die gronderig, een beetje aards en muf ruikt en smaakt. 

Vaak een teken, dat de betreffende wijnboer het niet zo nauw neemt met de algehele hygiëne 

rond de oogst (beschimmelde druiven onvoldoende verwijderd), verwerking of het onderhoud 

van de lege cuves na de oogst. Een negatieve benaming derhalve. 

 

Daarom is het, zeker in gesprek met Fransen altijd beter de volledig term 'goût du terroir' te 

gebruiken'. In die definitie is begrijpelijkerwijs geen sprake van proeven of ruiken van 

grondsoorten, maar hebben we te maken met het karakter, dat de wijn gekregen heeft van dat 

complexe samenspel. Althans, wanneer dan ook nog aan de nodige voorwaarden is voldaan. Die 

voorwaarden zijn allereerst, dat de wijnbouwer zichzelf wil wegcijferen en géén extra technieken 

gebruikt om bepaalde effecten te bereiken. Dus geen inbreng van specifieke geuren door 

blendsamenstelling. Géén invloed door macération préfermentaire, macération carbonique, 

macération beaujolaise of manipulatie met gistcellen. Maar ook geen inbreng van dominante 

houttonen. En verder zal er in de wijngaard rekening mee gehouden moeten worden. Taille, 

bemesting, leeftijd, plantdichtheid, grondbewerking, etc. Wanneer aan al die voorwaarden 

voldaan is, dan en dan alleen kan de ondergrond de kans krijgen zijn stempel op de wijn te 

drukken. Dan kunnen we zeggen: 'ce vin exprime le terroir' Deze wijn drukt door zijn karakter de 

ondergrond (het terroir) goed uit.. In zo'n geval zijn de druivensoort en het millésime ook echt 

ondergeschikt aan het terroir. De Fransen zeggen dan 'le terroir prime le cépage et le millésime'. 

Maar er zijn ook ondergronden, waarvan de karakteristiek zo is, dat ze juist de typiciteit van de 

druivensoort benadrukken en ophemelen. Dan is het 'Le terroir exhale le cépage'. 

 

Hoe herken je de invloed van de terroir op een wijn is dan de veegestelde vraag? Simpel: door de 

ervaring van het proeven en het gevoel. Neem een handvol zand en laat dat door je vingers 

glijden. Neem een handvol klei en een brok kalksteen en probeer hetzelfde. Het verschil is basic, 

het verschil is terroir. Dat is met wijn net zo. 

 

Toch wordt het effect van de grondsoort alléén vaak overschat. Neem bijvoorbeeld de Bordeaux 

dan is te zien, dat op elke grondsoort topwijnen gemaakt kunnen worden. Dat is niet beperkt tot 

grind/zand in de Haut-Médoc (Lafite-Rothschild), Graves (Haut-Brion), St. Emilion (Cheval 

Blanc) of de Pomerol (Gazin). Op kalksteen in St.-Emilion (Beauséjour), op klei in Pomerol 

(Pétrus), op kalkhoudende conglomeraat, zand/grind/klei in St.-Emilion (Magdelaine) worden 
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evenzo topwijnen geproduceerd. Andere elementen dan de grondsoort zijn dus veel bepalender 

voor de uiteindelijke inbreng van de terroir. En dan altijd alléén nog maar als de wijnmaker geen 

enkele manipulatie verricht die geur- of smaakbeïnvloedend zijn. Zouden er nog veel van die 

wijnmakers op deze aardbodem rondlopen? Ergo: wordt aan het veel geroemde begrip 'terroir' in 

de moderne wijnmakerij niet al té veel gewicht toegekend? 

Terroir 
Terroir is een heel wijd begrip, nadat u dit gelezen heeft wordt zal dit wel duidelijk worden. 

  

Voor het woord terroir bestaat er geen echte vertaling, het enige wat ik u wel  

kan zeggen is dat het uit 5 grote begrippen bestaat, namelijk : 

topografie 

ampelografie 

geologie 

klimaat 

de mens 

elke factor afzonderlijk heeft een heel grote invloed op het uiteindelijke resultaat. 

   

      1.      Topografie 
   

Met dit begrip wordt de hoogteligging en de breedteligging, alsook de hellingsgraad van de 

wijngaarden bedoeld. 

Dit is heel belangrijk want in een heel warm klimaat zal men de wijngaarden hoger aanplanten. 

Want als je 100 meter stijgt wordt het +/- 1 graad kouder.  

Dit is noodzakelijk want op wijngaarden die meer naar de evenaar toe liggen is het héél warm 

en zouden de druiven te snel rijpen of gewoon verbranden. 

  

Op steile hellingen zal de zon ook meer centraal inschijnen dat wil zeggen dat er een kleinere  

oppervlakte bestraald wordt maar dan wel veel krachtiger. 

In dit geval is dit heel handig voor in koele regio's zoals Mosel-Saar-Ruwer, Alsace,.. . 

  

 
  

Op een vlakke wijngaard zal de zon op een groter oppervlak inschijnen maar iets minder 

krachtig. 

Bijvoorbeeld veel gebruikt in Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika etc. 
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Druiven kunnen enkel rijp worden in de zone van tussen de 30e en 50e graad noorderbreedte,  

wat dus wil zeggen dat er in een groot deel van België eigenlijk ook wijn gemaakt kan worden. 

Dit doen ze ook, maar in kleinere mate. 

  

In het Zuiden is dit tussen de 30e en de 40e graad zuiderbreedte.  

  

       2.      Ampelografie 
  

is een moeilijker woord voor studie van de wijnstok. 

Dit is een heel ruim begrip. 

Hieronder wordt de snoei van de wijnstok bedoeld, de irrigatie,  

het opbinden van de druivenstokken en het onderhoud ervan. 

  

 Snoeien 

Het doel van een wijnstok te snoeien is om de vruchten ( druiven ) goed geordend 

te kunnen laten hangen en om het aantal trossen te beperken per wijnstok.  

En ook om meer met het bladerdak te kunnen gaan werken. 

Het bladerdak kan je dus gebruiken om de druiven te beschermen tegen extreem 

sterke UV-straling. 

  

Er zijn 3 heel bekende snoeiwijzen die bijna overal ter wereld worden gebruikt. 

  

Deze werd zoals de naam het zegt uitgevonden door mr. Guyot 

Bij deze methode kun je een onderscheid maken tussen de :  

  

 Guyot simple 

  

Hierbij is er maar 1 tak met daaraan 4 tot 6 trossen 
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Guyot double 

  

Hierbij zijn er 2 takken met aan elke tak 3 tot 4 trossen 

  

 Cordon en Royat 

  

 Bij deze snoeimethode zijn er de 2 hele dikke takken met daaraan elk  

ongeveer 4 twijgen en daaraan dus 1 tros. 

  

 Gobelet 

  

Dit is Frans voor beker wat heel toepasselijk is als je naar de vorm kijkt. 

Deze methode wordt veel gebruikt in de Beaujolais streek en Languedoc. 

  

   

Irrigatie 
  

Ampelografie  
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Nog een heel belangrijk onderdeel in de wijnbouw,  

vooral voor de warme zuiderse landen is irrigatie. 

  

Dit dient om de wijnstokken op een heel dorre en droge bodem 

toch nog genoeg water te kunnen geven zodat ze goed kunnen  

groeien. 

  

Dit is niet overal toegelaten en elk wijnland heeft zijn eigen wetgeving hieromtrent. 

  

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om te irrigeren. 

  

 Drip  Irrigation 

  

Bij deze methode wordt er om de zoveel seconden een druppel water aan de voet van de plant 

gegeven. 

Hierdoor krijgt hij zeker niet te veel water en net genoeg om te kunnen groeien. 

  

 Sprinkler  Irrigation 

  

Dit systeem kent iedereen zeker, je gebruikt het vast soms in je tuin om het gras of de bloemen 

automatisch water te geven. Het water wordt over de planten heen gesproeid. Maar dit is niet 
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altijd evident want doordat het water op de bladeren ligt kunnen deze verbranden bij heel hete 

temperaturen. 

  

 Flood  Irrigation 

  

Dit is een iets gemakkelijkere methode want hierbij wordt de hele wijngaard onder water gezet 

door een bepaalde sluis te openen. Dit kan men doen in landen waar een groot reservoir 

voorhanden is. In Chili wordt dit vaak gedaan, dit met water dat uit de Andes komt 

gestroomd. Of met water uit een rivier die dan in de wijngaard wordt gepompt, maar dan moet er 

natuurlijk wel één in de buurt zijn. 

   

      3.      Geologie 
  

  

Onder geologie verstaan we de studie van de bodem. 

Elk druivenras verkiest zijn specifieke bodem en men zal 

die dan ook op die plaatsen proberen aan te planten 

om zo de beste kwaliteit te kunnen verkrijgen. 

Deze specifieke bodem geeft ook een eigen smaak aan de wijn, 

dit hangt ook wel grotendeels af van de wijnboer hoeveel hij echt  

samenwerkt met de bodem en hoeveel oog hij heeft voor biodynamische wijnbouw. 

  

Men kan een onderscheid maken tussen een warme bodemsoort en een koudere bodemsoort. 

  

En ook tussen een bodem met een goede drainage of een minder goede drainage, 

dit wil zeggen hoe goed ze het water kunnen vasthouden. 

  

Of ook een onderscheid tussen de verschillende structuren.  
 

 Elke streek, zoniet vierkante meter van een wijnbouwgebied heeft een specifieke bodemsoort. 

  

Om nu een volledige kaart weer te geven per streek is een heel grote taak. 

De bodemsoorten per streek kunt u terugvinden bij de landen. 

  

 Dit zijn zowat de meest voorkomende bodemsoorten met hun eigenschappen en 
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eventuele samenstelling. Deze lijst wordt nog aangevuld. 

  

  

klei                          een koude, vruchtbare bodem, houdt het water lang op 

leem                        een koude bodem, houdt het water ook lang op, bestaat uit klei en zand 

leisteen                    een warme harde bodem, goede drainage en warmtebehoud 

zand                        een warme, korrelige bodem, ideaal tegen de druifluis 

mergel                     een eerder koude bodem, bestaande uit klei en kalk 

kalk                         een koude bodem, heel mineralig en zuigt water op 

kalk-mergel             bestaat uit het grootste deel kalk, met een klein aandeel klei 

zandsteen                samengedrukt zand, breekbare bodem, houd warmte licht op met een  

                                vrij goede drainage 

graniet                      warme en massieve bodem, houdt warmte op en draineert heel goed 

  

       4.      Klimaat 
   

Het klimaat is zoniet de belangrijkste factor. 

Want niet elk druivenras kan goed groeien in een heel warm klimaat, 

en anderen kunnen niet rijpen in een koel klimaat. 

  

Onder klimaat verstaan we de temperatuur, de neerlag en de uren zon per dag. 

In elk land is dit verschillend wat de wijnstijlen dan ook uniek maken. 

Druivenstokken hebben een gemiddelde jaartemperatuur van minstens 10 ° celsius nodig om te 

kunnen groeien. 

Er mag niet teveel neerslag vallen, vooral tijdens de oogstperiode, en ze hebben voldoende 

zonlicht nodig om te groeien. 

  

 

We onderscheiden 3 soorten klimaten: 

  

Microklimaat : Het specifieke klimaat binnen de wijngaarden. 

Klimaat: Het klimaat rondom de wijngaarden. 

Macroklimaat: Het klimaat in een bepaalde regio / land 

 

Het klimaat wordt beïnvloed door 2 grote factoren, namelijk golfstromen en drijfijs. 

In de meest zuidelijke landen van de wereld spelen deze 2 factoren een imens grote rol. 

Moest bv. de koude stroom niet voorbij Californië passeren dan zou het praktisch omogelijk zijn 

om daar aan wijnbouw te doen. 

  

Hieronder ziet u een kaart met alle koude en warme golfstromen.  
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       5.      De mens 
  

 De wijnstok is van nature een klimplant, maar door de grote invloed van de mens 

kan de druivenstok perfect onder controle gehouden worden. 

Maar daarvoor moet de wijnbouwer wel het hele jaar door werken in de wijngaard 

om zo zijn planten in perfecte staat te houden. 

Want zoals ze zeggen goed begonnen is half gewonnen. 

  

Château Latour of Château Mouton Rotschild maakt niet enkel topwijnen door een 

heel goed gecontroleerde vinificatie maar door hun vele professionele werk in de wijngaard 

gedurende het hele jaar. 

  

Hieronder windt U de hoofdzakelijkste werken die gebeuren in 

de wijngaard: 
  

 November tot februari 

 

demontage : verwijderen van alle twijgen die overgebleven zijn na de 

                    pluk. 

  

( sarmentage : verbranden van de twijgen ) 

 

buttage : ophopen van de aarde rond de wijnstok, dit om de wortels te  

              beschermen tegen de vrieskou in de winter. 
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tailler : snoeien, meer uitleg bij ampelografie.  

Maart 

labourage : omploegen, dit zorgt ervoor dat de bodem goed zuurstof  

             kan opnemen. 

April  

  

pallisage : opbinden van de twijgen langs ijzeren draden om zo de  

                groei van de plant mooi te leiden. 

 

 Mei en verder 

  

  éprampage : wegsnijden van de twijgen aan de voet van de  

                             plant zodat alle voedingstoffen naar de druiven  

                      kunnen gaan en niet naar andere onnodige plaatsen. 

                             

  bestrijden van ziektes 

  

 Juli en augustus 

  

  vendange en vert : groene oogst : wegknippen van druiven of trossen  

                              om zo de kwaliteit verbeteren en een   

                              selectie maken tussen de goede en de slechte    

                              druiven. 

  

  rognage of émicage : uitdunnen van de bladeren en takken, dit kan  

                                  men enkel doen als er al genoeg 

                                  suikers aanwezig zijn in de druif want deze  

                                            worden gevormd door de 

                                            fotosynthese die plaatsvind in de bladeren. 

 

September en oktober 

vendange (de pluk) :  

  

In Champagne en Beaujolais gebeurt dit verplicht handmatig want anders zouden er kleurstoffen 

kunnen terechtkomen in het sap en  

dat is dus allesbehalve nodig. 
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Het preciese tijdstip van de oogst wordt wel beïnvloed door het klimaat, want als het heel warm 

is geweest zullen de druiven veel vroeger rijp zijn en moet er dus vroeger geplukt worden. 

Omgekeerd is dat net hetzelfde. 

  

          Je kan de druiven ook met opzet later plukken zodat er dan meer      

          suikers aanwezig zijn, dit wordt gedaan om dan meer restsuiker  

          te verkrijgen in de wijn waardoor hij een zoetere smaak zal krijgen. 

 

Geuren in wijnen al dan niet door terroir: 
 

Leder   Chemische stoffen als meta-cresol en het 4-ethyl-phenol 

Bij oudere wijnen (vooral 15-20 jaren) en rijk aan looizuren bvb cabernet-sauvignon 

 

Zoethout   Naargelang de boden zullen tannines van merlot, Cab-sauvignon, pinot en mourvédre 

al dan niet versmelten met die nieuwe eikenhouten vaten om het aroma zoethout tedoen ontstaan. 

 

Paddestoel  Verband wijnen paddestoelen is duidelijk want het zijn gistcellen dus schimmels.In 

ouder witte en rode wijnen, niet verwarren met de foute reuk van schimmel. 

 

Groene paprika  Kenmerkend aroma is een constante in rode wijnen op basis van Cab-

sauvignon en Cab. Franc, vooral in hun jeugd 

 

Gerookt   Het zijn vooral de polyphenolen die een rol spelen in de warneming van deze geur. 

Word steeds bevestigd wanneer men opnieuw aan het lege glas ruikt. Ook verbonden aan 

ondergrond in Pessac-Léognan.Niet verwarren met de slechte, scherpe rookgeur die te wijten is 

aan een overdreven verhitting van de eikenvaten. 

 

Bittere chocolade Wordt veroorzaakt door door een lagering in eikenhouten vaten die sterk 

gebrand zijn. Vooral in Pomerol en Saint Emilion 

 

Peper  Steeds zeer discreet aanwezig en geeft een warm karakter wanneer hij versmelt met de 

fruitige toetsen van rood fruit.. Vooral Syrah, cabernet Franc en Cabernet-Sauvignon typeren 

deze geur. 

 

Roos  Het voornaam karakter van de verwelkte roos vindt men in de Grand cru’s uit Pauillac of 

Margaux terug ook Muscat Beaumes de Venise wijnen 

 

Viooltje   Het is makkelijk om te zeggen dat een wijn naar bloemetjes geurt , maar lastiger om te 

zeggen welke bloem. Viooltje is krachtig en fijn. Typisch in Chinon wijnen, ook Barbaresco uit 

Piëmonte. Zelfs in witte Condrieu en Château Grillet 

 

Honing   Is een combinatie van florale en wasachtige toetsen. Het siert de grote witte wijnen, 

vooral de zoete en likeurwijnen die het resultaat zijn van edelrot. Ook in de grote Chardonnay’s 

van Montrachet en Meursault 
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Vanille  Is altijd geligneerd aan de vatrijping      

 

Den  Is verwant met terpetijn, is een hard maar voornaam aroma. Afkomstig uit wijngaarden 

met een zandbodem, in het bijzonder in de Médoc. De Valtellinawijnen in Italië geuren 

natuurlijk lichtjes naar hars, ook Chianti Classico wijnen uit grote oogstjaren en Cab-

sauvignonwijnen uit Toscane   

 

Lavendel/ tijm   Echt afkomstig vanuit de ondergrond. Denk maar aan de echte provençaalse 

wijnen met hun typische neus naar tijm. De lavendelvelden en regen zorgen ervoor dat het 

aroma tot diep in de ondergrond doordringt.   

 

Paul Van Dinter 

Frankrijk Val de Loire Pouilly Fumé  

Domaine Châtelain 

 
 

 

 

 

Géologie du sol : Argilo-siliceux avec sol jonché de silex, Argilo-calcaire, marnes 

kiméridjiennes. 

Cépage : 100% SAUVIGNON, issu de vignes de 23-30 ans.  

Vinification : En cuve inox, avec contrôle de la température durant la fermentation, 

(entre 16 et 18 degrés). 

Aspect visuel : Blanc brillant, légèrement or jaune. 

Durée de conservation : 4 à 5 ans. 

Suggestions, Accords : Viandes blanches à la crème, volailles, poissons, crustacés, 

coquillages, fromages. 

Qualités d'ensemble : Caractéristique du Pouilly Fumé, avec un goût de pierre à 

fusil prononcé et un arôme minéral typique de nos sols. 

 

 



Wijnhandel Van Dinter – De Smaakwijzer 
Waar informatie hoog in het vaandel staat 

Kempenstraat 21, 3650 Rotem-Dilsen 

Tel 089/754695 Fax 089/753345 email: paul@vandinter.be 

www.vandinter.be 

 

14 

Italië, Sicilië  Az Agric. Planeta Burdese 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frankrijk Bergerac  
Château de Biran Pécharmant 

 

 

 Lang werd dit gebied ‘de Saint-Emilion van de Bergeracois’ 
genoemd. Deze kleine streek die ligt in het noorden van de 
Bergerac produceert karakter-wijnen, dankzij zijn bodem, 

zijn ligging enzijn lage rendementen.  
Deze wijnen zijn geconcentreerd, rijk en kunnen bewaard 
worden. De maceratie kan vrij lang zijn en zorgt voor 
traditionele, tanninerijke wijnen, die ook meer flexibele 
wijnen kunnen opleveren, die meer de modernere smaak 
tegemoet komen.  
 

 
Oppervlakte: 366 hectares  

Alleen wijnen uit de communes Creysse, Lembras, Bergerac 
and Saint Sauveur en van percelen die goedgekeurd zijn 
door de INAO.  
Druivensoorten: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot noir, Côt of Malbec. Drie van hen moeten aanwezig 
zijn in de wijnen.  
4000 ha minimal per wijngaard 

 IGT Sicilia 

 70% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet 

Franc 

 Menfi and Sambuca di Sicilia (AG) 

 150 metres- 400 metres above sea level 

 7,7 tonnes, 1,7 kg per vine 

 Spur pruned cordon 

 4.500 vines/hectare 

 25th August, 10th September 

 The grapes are destemmed and crushed; 
extraction on skins followed by15/18 days of 
maceration. After racking the wine is 
matured in new French oak Allier barrels for 
14 months. Malolactic fermentation in 
barrels. 

 To be drunk immediately or to keep up to 10 
– 12 years. 

 DISPENSA: shallow soil, few stones, average 
limestone; moderate fine texture, with a 

good fraction of yellow clay. MAROCCOLI: 
dark deep soil, very few stones, rich of 
organic materials. 
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Rendement: 45 hl/ha max.  

De wijn moet minstens een jaar liggen voor hij op de markt 
gebracht mag worden.  

 
  
Klei- silicium met variabele hoeveelheden zand en klei. Deze 
bodems liggen op een klei die geen vocht doorlaat, 

genaamd « tran », één van de karakteristieken van deze 
appellation. 

 
  
Maritiem klimaat met door de afstand van de oceaan meer 
extreme weertypes. Warmere zomers en koudere winters 

dan dichter aan zee. 

 
 

 
 

Vieilles Vignes Blanc 2000  Dom Patrice Colin 

Vignes de 50 à 80 ans. A essayer sur des poissons grillés.  

Un chenin qui exprime le terroir dans toute son élégance,  

se traduisant par ses touches minérales, florales, et une bouche franche et longue.  

Cépage: Chenin 100 %  

Sol: 
Argile à silex, entretien avec labour d'hiver et de 

printemps, binage l'été.  

Vendanges: 
Le 4-5 octobre, rendement de 35 hl/ha, potentiel de 

13.30 %vol.  

Vinifications: 
1/3 en cuve inox, 2/3 en barriques, sans levurage 

ni chaptalisation. Elevage sur lies fines avec 

batonnage 

Vin: Alcool: 13.10 %vol, sucre: 5gr, acidité: 5.11gr/l.  

Service: 
Apéritif, fromage à pâte molle, poissons nobles, en 

sauces...8-10°C, De très bonne garde, plus de 20 

ans. 
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Frankrijk - A.O.C. Blaye L'Attribut des Tourtes  
 

"A wine for connoisseurs to savor with friends around a table of game, a filet mignon or 

groumet cheeses." 

  
Appellation :  

 
A.O.C. Blaye 

 

 

 

 

 

 

Color : 
 

Red 

Surface area : 
 

7 acres - 3 hectares 

Soil : silicious-clayey, gravely subsoil 

  
Grape varieties : 

 
80% merlot - 20 % cabernet sauvignon 

Yield : 
 

16 hectoliters / acre - 40 hectoliters / hectare 

Production : 
 

14.000 bottles 

Winemaking : 
 

Vineyard parcel selection. 

Grapes are sorted. 

Destemmed 100% 

Fermentation at 30°C for 8 days. 

Long maceration period of 3 to 4 weeks. 

Malolactic fermentation in barrels. 

Aged in oak barrels for 12 to 15 months. 

70% new barrels, 30% one-wine barrels. 

  
Tasting Notes : Very concentrated, deep purple robe. Complex, elegant nose with a 

mix of black fruit jam aromas and toasted wood (vanila, grilled). 

Powerful, rich tannins in month. Elaborated with rigor and care, this 

well balanced wine will enchant you after 3-4 years and could easily 

age up to 10 more years. 
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Alsace Hunawihr Domaine Mittnacht Fréres  

Riesling Grand Cru Mandelberg 

 

 

An exceptional site : 
The Mandelberg ("Almond Tree Slope") hill shelters the village of Mittelwihr from the cold northerly winds. 

The southern flank of the hill, facing south-south-east, enjoys optimum exposure to the sun and forms the Grand Cru Mandelberg 

vineyard. Its soil is limestone-marl, overlying Tertiary-era conglomerates from the edge of the Rhine trough. 

Favoured varietals : 
The 22 hectares are planted with Gewurztraminer (40 %) and Riesling (30 %), completed by Tokay Pinot Gris and Muscat. 

Within living memory... 
The vines grow alongside with the almond trees which gave their name to the slope. First cultivated in the Gallo-Roman era, then 

under the Frankish nobility, the Mandelberg became, like the other vineyards of Mittelwihr, the property of the abbeys of Saint-

Dié, Ebersmunster, Munster... The name of Mandelberg was first used on bottles of Alsace wine in 1925. 

Typical characteristics :  
Mandelberg wines have great nobility. They develop a pronounced fruitiness with exquisite finesse, the hallmark of wines from 

limestone-magnesite soils, and age extremely well. 

 


