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Frankrijk 

Cru Beaujolais Moulin–à–Vent 

Domaine Loron & Fils 

 

Volgens kenners de beste Cru van de Beaujolais. Moulin-à-Vent is robijn- tot granaatrood van 

kleur met fruitige en bloemige aroma’s. 

 

http://www.beaujolais-wijnen.nl/Lexikon_Beaujolais_Wijngebied.html#beaujolais
http://www.beaujolais-wijnen.nl/Lexikon_Beaujolais_Wijngebied.html#moulin-a-vent
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Loron & Fils 

Jean-Marie Loron, burgemeester van Chénas en voormalig beheerder van het kerkelijke 

landgoed in Mâcon, zette in 1821 een bedrijf op dat Beaujolais en Mâcon wijnen exporteert. 

Zijn zoon, die hem opvolgde, voegde het bedrijf in 1852 samen met dat van zijn schoonvader, 

die in de 18e eeuw handelde in wijn in de plaatsen Saint-Amour en Juliénas. Zij hadden 

tevens het landgoed "Clos des Billards" in Saint-Amour in hun bezit. 

Vandaag de dag wordt het bedrijf geleid door de 6e generatie van de familie. De kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de wijnen is inmiddels internationaal bekend. Het goede imago van 

Loron & Fils op het gebied van duurzame wijnen draagt bij aan hun uitstekende reputatie. 

Maison Loron is het enige wijnbedrijf dat gespecialiseerd is (voor 80%) in Beaujolais en 

Mâconnais wijnen, welke wereldwijd worden geëxporteerd. 

De wijn is complex en stevig met een hint van rijp fruit, specerijen en witte bloemen. In hun 

jeugd komt vooral de geur van viooltjes en kersen naar voren. Bij volledige rijping op fles 

komen er zelfs aroma’s van wild, muskus en truffel naar voren. De ligging van de 

wijngaarden is voornamelijk op het oosten. De wijngaarden liggen op een hoogte tussen de 

230 en en 390 meter. De bodem bestaat uit fijn roze graniet en mangaan dat zorgt voor het 

specifieke karakter van de wijnen uit Moulin-à-Vent. 4,25 miljoen flessen per jaar worden er 

geproduceerd door ongeveer 280 producenten. 

 

http://www.beaujolais-wijnen.nl/Lexikon_Beaujolais_Wijngebied.html#moulin-a-vent
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Argentinë 

Valle de Uco 

Salentein single vineyard Malbec 

 

Beknopte omschrijving 

Salentein Single Vineyard Malbec. Complexiteit en tonen van chocolade en cacao in de neus. 

Volle, dikke wijn. Lange afdronk. Brede, volle Malbec. Nog wat tannineus (15 vol. % alc) 

Zeer complex en zeer bijzonder! 

Bodegas Salentein is in 1992 opgericht door de Nederlandse zakenman Mijndert Pon. De zeer 

opvallende Bodega, ontworpen door architect Mario Day Arenas, heeft de vorm van een kruis 

waarin de wijnen acht meter onder de grond in houten vaten liggen te rijpen in een ruimte die 

doet denken aan een amfitheater. De wijngaarden van Bodegas Salentein liggen in het hart 

van de Valle de Uco tussen 1050 en 1700 meter boven de zeespiegel aan de voet en op de 

hellingen van het imposante Andesgebergte in dé wijnprovincie Mendoza. De wijngaard is in 

1997 herplant met handmatig geselecteerde Malbec druiven met een dichtheid van 2500 

wijnstokken per hectare. De wijnstokken worden geïrrigeerd met zuiver smeltwater uit de 

Andes. De bodem bestaat uit zanderig leem met een hoog percentage klei. Uitstekende 

drainage en lage vruchtbaarheid. 

 De nachten zijn er koel en de dagen zonnig en warm. Door de hoge ligging én bijzondere 

klimatologische eigenschappen is het één van de meest geschikte regio’s in Zuid-Amerika 

voor de productie van kwaliteitswijnen. De Salentein single vineyard Malbec wordt voor 

100% gemaakt van malbec druiven, afkomstig van perceel Nr.604 op 1.150 meter hoogte in 

Uco Valley. De druiven worden handmatig gesorteerd en naar de winery gebracht in plastic 

bakken. De trossen worden geselecteerd en ontsteeld. Fermentatie in 7000 liter eiken vaten. 

Daarvoor ondergaat het sap een koude maceration op een temperatuur tussen 10 en 12 graden 

celsius. Fermentatie met gebruik van actieve gist op een temperatuur tussen 26 en 28 graden. 
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Gedurende de fermentatie wordt het sap overgepompt. Tenslotte rijpt de wijn in Franse eiken 

vaten, waar ook malolactische fermentatie plaats vindt. 

 De wijn heeft een paarse tot zwarte kleur en intense aroma's van weelderig rijpe pruimen en 

zwarte bessen met delicate hints door houtrijping van vanille en tabak. De smaak is vol, rond 

en weelderig met zachte tannines en veel complexiteit. Het is een echte dinnerwijn. Serveer 

deze complexe en zeer bijzondere topwijn bij rijke vleesgerechten, wildschotels, gegrild 

vlees, belegen of oude harde kaassoorten. Aanbevolen wordt de wijn vooraf tijdig te 

decanteren. De Salentein single vineyard Malbec valt zeker tot 10 jaar na oogstjaar op te 

leggen. De wijn is gebotteld op een chique, zeer dikke en representatief geëtiketteerde fles.  

De wijngaard is in 1997 beplant met handmatig geselecteerde Malbec druiven met een 

dichtheid van 2500 wijnstokken per hectare. De wijnstokken worden geïrrigeerd met zuiver 

smeltwater uit de Andes. De bodem bestaat uit zanderig leem met een hoog percentage klei. 

Uitstekende drainage en lage vruchtbaarheid. 

Deze wijn is perfect bij pittige gerechten en rood gegrild vlees. Serveer de wijn bij voorkeur 

wat koeler, tussen de 16 en 18 graden. 
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Chili Rapel Valley 

Luis Felipe Edwards Dona Bernarda 

 

Cabernet sauvignon, Carmenere, Petit Verdot, Syrah  

De Colchagua Vallei is het hart van de wijnvalleien in Chili.  Ook gekend als toeristische 

trekpleister voor wijn- en natuurliefhebbers. De Colchagua Valley is gesitueerd in het 

zuidelijke deel van de Rapel Valley. In het hart van Colchagua Valley genieten de 

wijngaarden een natuurlijke bescherming van het Andesgebergte aan de ene kant en de Pacific 

aan de andere kant. De gemiddelde temperatuur schommelt tussen de 14 en 32 graden 

Celsius. Dit is de ideale temperatuur voor het verbouwen van kwaliteitswijnen. 

 

Colchagua Valley heeft zich een reputatie verworven voor sappige en geconcentreerde wijnen 

van Chili. De bodem bestaat uit klei, leem, kalksteen en zand plus enkele vulkanische 

gebieden.  Daarnaast heeft Colchagua veel zonuren, weinig regen en koele nachten. Het grote 

verschil in dag- en nachttemperatuur maakt dat schimmels als meeldauw hier niet voorkomen. 

Irrigatie gebeurt in dit gebied met smeltwater van de gletsjers van de Andes. 

Het gebied heeft circa 22.000 hectare aan wijngaarden en de druivensoort Cabernet 

Sauvignon is er het meest aangeplant, gevolgd door Merlot en Carmenère. De Syrah druif is 

hier pas enkele jaren geleden aangeplant, maar heeft de ruim 1000 hectare al bereikt. 

  Top wijn van Luis Félipe Edwards. Deze wijn is een premium mix van de beste wijngaarden 

met Cabernet Sauvignon. De wijn is gerijpt in Franse eiken vaten voor 18 maanden en is een 

erkenning aan alle vrouwen en moeders, het symbool van het gezinsleven, stabiliteit, 

schoonheid en respect.  

http://wijnbloggers.nl/regio/rapelvalley/
http://wijnbloggers.nl/druif/carmenere/
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 Diepe donkerrode kleur. Aangename aroma's en smaken van gedroogde pruimen, bramen en 

viooltjes, gevolgd door chocolade en mokka. Een full-bodied wijn met nog steeds een uiterst 

zachte mond, met een grote lengte. Deze wijn doet aan de betere Bordeaux’s denken vanwege 

z’n zachtheid, fijne tannines en lekkere nasmaak van zachte vanilletonen, maar nergens 

overdreven en telkens in een mooie balans. Uitstekende Cabernet Sauvignon dus.  

De topper van de Chileense producent Luis Felipe Edwards is de Dona Bernarda, vernoemd 

naar z’n vrouw. Deze rode Cabernet Sauvignon blend heeft aanzienlijk meer karakter dan de 

gemiddelde Chileen. Het begint al met die loodzware fles van maar liefst 1.2 kg die letterlijk 

een stevige indruk maakt; een normale lege fles weegt zo’n 550 gram. 

 

 

http://wijnbloggers.nl/cabernet-sauvignon-druif/
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Spanje Penedes 

Jean Leon Vinya La Scala Cabernet Sauvignon 

Gran Reserva 

 

Vinya La Scala, genoemd naar het beroemde restaurant van Jean Leon in Hollywood, wordt 

alleen in de beste jaren geproduceerd. Het is de icoon van het wijndomein van Jean Leon in 

de Alto Penedès. De wijn heeft een donkere kersenrode kleur en intense aroma's van rijp en 

geconfijt fruit, vanille en tabak. De smaak is weelderig met evenwichtige tannines en een 

lange mooi nablijvende afdronk. Op de fles van de huidige jaargang 2003 prijkt het etiket van 

Josep Maria Subirachs. Het verbeeldt de beroemde opwaaiende jurk van Marilyn Monroe 

 

Een beetje geschiedenis: Jean León,  

Hoewel Jean León stierf als Amerikaans staatsburger, was hij voor de Spanjaarden een 

onvervalste nationale held. Zijn oorspronkelijke naam was Ceferino Carrión Als jongen uit 

een arm Baskisch gezin trok hij kort na de oorlog naar de Verenigde Staten om zijn geluk te 

beproeven. Door zich aan te melden als vrijwilliger voor Korea wist hij een Amerikaans 

paspoort te verwerven. Hij vestigde zich in Hollywood, aangetrokken door de glamour van de 

filmindustrie.  

Samen met James Dean vatte hij het plan op een restaurant te ope- nen, maar de befaamde 

acteur overleed voor de zaak zijn deuren kon openen. Maar Jean León zette door en zijn 

restaurant, La Scala, werd hét succesnummer van Beverly Hills, met vele filmsterren als vaste 

gasten. Hij was een van de laatsten die Marilyn Monroe in levende lijve aanschouwden, toen 

zij hem op de avond voor haar dood eten aan huis liet brengen.  

Hoewel hij er van overtuigd was dat ze niet alleen was, is de zaak 

om politieke redenen nooit helemaal uitgezocht. Maar voor zijn 

restaurant kon hij geen Spaanse wijnen serveren naar zijn zin. Reden 

om in Spanje te gaan zoeken naar een plek voor een eigen wijngaard 

en eigen wijnen. In de Penedès vond hij de plek van zijn dromen. Hij 

plantte er Franse druiven, de eerste Spaanse chardonnay en cabernet 

sauvignon, druiven die aan de basis stonden van het nu al 
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legendarische Jean León.  

De stekjes werden illegaal het land in gesmokkeld, en mochten officieel helemaal niet geplant 

worden. De wijnen werden echter snel zeer populair en groeiden uit tot ware iconen. De 

'Spanish dream' van Jean León was compleet. 
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Frankrijk 1er Côtes de Bordeaux 

Château Carignan ‘Prima’ 2008 

90 % merlot en cabernet sauvignon 

 

Château Carignan ligt in Carignan de Bordeaux, een streek tien kilometer oostelijk van de stad 

Bordeaux. De belangrijkste druivenvariëteit voor het huis is, net als voor rechteroever-wijnen 

Saint Emilion en Pomerol, de merlot. De kleirijke kalkheuvels in het gebied leveren subtiele 

lekkere zachtronde en fruitige wijnen op die bij iedereen in de smaak vallen. 

 

Het kasteel van Carignan - een heus sprookjesslot met spitse torens en kantelen, begroeid met 

adembenemende rozenstruiken - dateert van 1452. Het landgoed was ooit een geschenk van 

Karel de VII aan Jean Poton de Xaintrailles die zich aan de zijde van Jeanne d'Arc 

verdienstelijk had gemaakt voor het Franse koninkrijk. 

 

In de loop van de geschiedenis hebben vele illustere families het in bezit gehad: onder andere 

de Canteloups, Géres, de Vallier en de familie Montesquieu. Voorlaatste eigenaar Philippe 

Pieraerts kocht het Château in 1981. Hij restaureerde en modernisserde het kasteel , de tuinen, 

de landerijen, de wijnkelder en bebouwing. En natuurlijk ging hij nog mooiere wijnen maken, 

met de hulp van expert Louis Mitjaville.  

 

Landgoed Château Carignan telt in totaal honderdvijftig hectare grond waarvan 65 ha. is 

aangeplant met wijnranken. Een derde deel van de gaarden is ouder dan veertig jaar; de overige 

stokken zijn tussen de acht en vijfentwintig. Ze liggen ideaal gesitueerd naar het zuiden en 

zuidwesten. De kelder van het Château is uitgerust met de modernste vinificatieapparatuur. 
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Voor dit paradepaardje van het domein worden alleen de 

aller gezondste druiven met de hand geplukt en voor 

verdere verwerking naar de kelder vervoerd. Vlak voor 

ontstelen, schil inweking en vergisting vindt aan de table 

de tri nog een laatste strenge controle plaats van de 

trossen. 

 

Na de alcoholische gisting assembleren de wijnmakers 

bij Château Carignan de wijnen van 90% merlot en 

overig deel cabernet sauvignon. Deze samenstelling gaat 

vervolgens voor achttien maanden op nieuw Frans 

eikenhout. 

 

Dan is een klassieke Bordeaux ontstaan met een 

geweldige neus met donkerrode vruchten en cederhout. 

In de smaak komt die kersen fruitigheid in al zijn 

frisheid terug naast een veelheid aan kruidige aroma's, 

chocolade en een stevig tannineuze structuur. Het geeft 

het grote ontwikkelingspotentieel van de wijn aan. 

 

In z'n jeugd verdient deze Cuvée Prima dan ook 

gedecanteerd te worden. In combinatie met 

vleesgerechten en brokkelkazen komt hij uitstekend tot 

z'n recht.  
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Italië Marche rosso 

Castellaneta Contrada Fausti `Vespro` 

In Ascoli 
Wijngebieden in Le Marche 

In de Marchestreek spelen wijnproducenten wel met het idee om internationale druiven te 

gaan telen, maar men blijft de plaatselijke druivenrassen nog trouw. Verdicchio is de 

overheersende witte druivensoort. Deze typische Marche-druif groeit in twee DOC-zones. De 

eerste is de Vericchio dei Castelli di Jesi, ofwel de heuvels ten noordoosten van Ancona, die 

soms 500 meter hoog zijn. Classico op het etiket geeft aan de wijn afkomstig is ui teh 

traditionele productiegebied bij de stad Jesi. Superiore wijnen hebben een half procent meer 

alcohol dan classico, riserva's nog eens een half procent extra. Met een jaarlijkse productie 

van 24 miljoen flessen is Castelli di Jesi wat volume betreft veruit de belangrijkste DOC van 

Le Marche en van Italië - na Soave. 

Het DOC-gebied van Verdicchio di Matelica, een bergachtig gebied in de naburige provincie 

Macerata, is beduidend kleiner. De bodems hier hebben een veel hoger mineraalgehalte, wat 

de wijnen in combinatie met het koelere mesoklimaat een extra pittige intensiteit geeft. De 

belangrijkste factor is niet het terroir, maar de stijl van wijn maken, die hier veel verschillende 

vormen aanneemt. Verdicchio is te kenmerken als een gecorseerde witte wijn met een droge, 

nootachtige smaak. De eenvoudigste versie wordt niet op fust bewaard en moet jong 

gedronken worden. De meeste producenten maken echter ook speciale wijnen, die 

bijvoorbeeld fustgerijpt of laat geoogst zijn en in sommige gevallen moeiteloos een decenium 

of langer kunnen blijven liggen. Deze klasse krijgt smaken van rijpe appel en abrikoos en van 

verschillen wilde kruiden als tijm, venkel en anijsplant. 

Bij de rode wijnen speelt montepulciano een belangrijke rol. De zuiverste versie van deze 

naar bessen geurende druivensoort is Rosso Conero, een kleinschalige DOC aan de rand van 

Ancona. Montepulciano, die zich helemaal thuis voelt op de droge kalkgrond van Monte 

Conero, wordt meestal niet gemengd, wat een serieuze, doch zeer drinkbare wijn oplevert 

met een karakteristieke smaak van zwarte bessen en een vleug viooltjes en rozenblaadjes. 

Rosso Piceno DOC is doorgaans een melange van montepulciano en sangiovese met een 

drogere smaak, vaak van kers of pruim. Superiore geeft aan dat de wijn uit het 

kwaliteitsgebied bij Ascoli Piceno komt, waar de droge, warme grond het beste in 

montepulciano naar boven brengt. Rosso Piceno is qua volume de grootste rode DOC. De 

kleinste is Lacrima di Morro d'Alba. De cépage uit deze DOC wordt gemaakt van de 

gelijknamige druif met een zeer direct smaakpalet van fruit en specerijen en bloemige 

aroma's. De novello kan een goede indruk geven - dit is een lichte, fruitige wijn die in de 

maand november na het oogstjaar wordt vrijgegeven en onmiddelijk gedronken wordt. De 

productie - vijf- a zesduizend flessen - zal weldra toenemen nu de teelt van de druif, die 10 

jaar geleden bijna verdwenen was, weer opgenomen wordt. 

Ook de internationale rassen - met de IGT Marche-wijnen - zitten in de lift. Chardonnay, 

Sauvignong blanc en pinot grigio vormen momenteel geen bedreiging voor de Verdicchio, 

maar cabernet sauvignon, merlot en syrah kunnen in de toekomst belangrijke concurrenten 

worden van de plaatselijke druivenrassen. 

https://www.google.be/search?hl=nl&rlz=1T4ADSA_nlBE414BE415&q=Castellaneta+Contrada+Fausti+%60Vespro%60&spell=1&sa=X&ei=vc8rVMP2F4W_ywOm0YDoCQ&ved=0CBoQvwUoAA
http://www.lemarche-italia.nl/pagina/32/provincie-ancona-(an).html
http://www.lemarche-italia.nl/pagina/32/provincie-ancona-(an).html
http://www.lemarche-italia.nl/pagina/35/provincie-macerata-(mc).html
http://www.lemarche-italia.nl/pagina/32/provincie-ancona-(an).html
http://www.lemarche-italia.nl/pagina/33/provincie-ascoli-piceno-(ap).html
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 De top van de Marche. Tre Bicchieri !!!! Is zeker deze Vespro 

 
Christina Fausti is de eigenaresse van het 22 hectaren kleine wijngoed Contrada Castelletta. 

Samen met Domenico dAngelo bewerkt zij op biologische wijze de wijngaarden met 

montepulciano, sangiovese en syrah druiven. Dit domein is pas in 1997 gesticht en wel in het 

noordelijke deel van de Marken, nabij het stadje Fermo. Vreemd genoeg staan juist in deze 

streek beperkt wijngaarden. Uit oude documenten blijkt echter dat vroeger dit deel van de 

provincie Ascoli Piceno beroemd was om zijn hoge kwaliteit wijn. Christina Fausti en 

Domenico dAngelo proberen aldus dit gebied zijn faam terug te geven. Dat lukt overigens 

prima want hun beste wijn, de Vespro, krijgt met de oogst 2011 de hoogste (3 glaasjes) 

waardering in de Gambero Rosso . Heerlijk bij lamsvlees, gevogelte en "rood" vlees. Maar 

ook prima voor na het eten met Kazen zoals: Harde kazen, Oude kaas, Old Amsterdam, 

Komijnenkaas, Goudse kaas, Parmezaanse kaas en Peccorino. 

  

Veel proefgenot      Paul 


