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Domaine Chazalon, Cariclos 
 
 

 

 
 

Beschrijving: 

Een enorme passie voor wijn was de aanleiding tot de oprichting van dit wijnhuis in 2005. De 

filosofie is “geen goede wijn zonder goede druiven”. De wijngaard wordt beheerd volgens de 

principes van de biologische landbouw: 

    - Geen chemische onkruidbestrijding 

    - Het biologische evenwicht in de wijngaard trachten te bevorderen. 

    - Minimaal gebruik van natuurlijke producten (koper en zwavel) voor de behandeling  

      rekening houdend met de weersomstandigheden 

Het gebied is 4 hectare verspreid over zeven percelen met verschillende bodemtypen. 

Deze wijn heeft een lichtgele kleur. In de neus wit fruit (peer en perzik) en citrus. Mooie 

mineraliteit. Ruime en fluweelzachte smaak. Dit alles ondersteund door een mooie zuurgraad. 

Serveren op 12 °C als aperitief, maar ook bij vis en gevogelte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificatie: IGP Pays d’Hérault 

 

Gemeente: 34270 Claret 

 

Eigenaar: Stéphane Chazalon 

 

Aanplant druiven: 100% Carignan Blanc 

 

Bodem: kalksteen en mergel  

 

Houtlagering: gedeeltelijk op eiken vat. 
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DOMAINE DIDIER DAGUENEAU, BLANC FUMÉ 

DE POUILLY 2005 
Didier Dagueneau is eigenaar in Saint–Andelain, een heuvel die onder de herkomstbenaming 

Pouilly–Fumé valt (het vaderland van de Sauvignon). Het overgrote deel van de ongeveer tien 

hectare die hij bezit ligt op een kleibodem met vuursteen (een typisch kenmerk van het dorpje 

Saint–Andelain). De rest ligt op mergelaarde (Kimmeredigiaan – cfr Chablis). Sinds 1983 

bebouwt Didier, op zijn manier, een wijndomein dat uitgroeide tot de referentie voor 

wijnfreaks. Didier : "Ik respecteer de traditie. Ik doe wat de "ouden" (een woord dat hij met 

vol tederheid uitspreekt) lang voor mij deden. Ik wou hun ervaring benutten en daar de 

verworvenheden van de moderne oenologie aan toevoegen, meer niet. Natuurlijk werk ik met 

vaten : halve okshoofden "demi–muid" van 620 liter zoals mijn grootvader, met een 

wanddikte van 50 mm. Dat geeft een goede verhouding tussen volume en zuurstof. Dertig jaar 

geleden werkte iedereen in Pouilly met fusten. Het verschil zit hem er nu in dat ik vandaag de 

dag met nieuwe of quasi nieuwe vaten werk. Zonder nochtans roestvrij stalen gistkuipen 

achteruit te stellen. De verdeling tussen hout en inox hangt af van het oogstjaar. Een grote 

wijn (en de Sauvignon is een grote druif, net zoals de Chardonnay) is niet massief. Het is een 

subtiele, elegante, evenwichtige en fijne wijn met flink wat materie. Een wijn kan slechts oud 

worden indien er materie is, dus via beperkte rendementen. In 1991 had ik slechts 8 

hectoliter/hectare, in 92 bedroeg dat volume 38 hectoliter/hectare." De meeste eikenhouten 

vaten in de kelder van Daguenau zijn gegraveerd met de letters "D.S.L.S" DEUI SEUL LE 

SAIT. Didier legt uit : god alleen weet welke houtsoort dit is. De tonneliers verkopen 

verschillende types van hout, Allier, Tronçais, Limousin, Nevers ... maar alleen god weet 

100% zeker van welke houtsoort een specifieke barrique gemaakt is !, zegt Dagueneau. 
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Springfield Estate, méthode ancienne 

“Chardonnay” 

 

Beschrijving: 

Springfield beschikt over prachtige oude stokken chardonnay van meer dan twintig jaar, die 

druiven opleveren met een grote aromatische kracht. De opbrengsten zijn laag, niet meer dan 

40 hectoliter per hectare, voor Zuid-Afrika uitzonderlijk weinig. Door het bijzondere klimaat, 

met zijn droge zomers, blijven de druiven kerngezond, zodat de chardonnay kan worden 

vergist zonder het gebruik van gist uit de fabriek. De natuurlijke gisten uit de wijngaard 

leveren altijd iets meer risico op voor een verkeerde gisting, maar de wijn wordt ook 

interessanter en complexer door de natuurlijke gisten hun werk te laten doen. En dan kan de 

wijn verder voor zich spreken, waarbij ook geen houtopvoeding wordt gebruikt. Het is zo 

puur chardonnay wat in het glas komt, met heerlijk fruit en een prachtige diepte in de smaak. 

25 jaar oude wijnstokken. zeer laag rendement. natuurlijke gisten. 12 maand houtgelagerd in 

50% nieuwe en 50% 1 jaar oude eik. niet gefilterd. diep goudgele kleur. aroma's van 

citrusfruit, wat vanille en balsem. uitermate zachte wijn. fijne zuren, grote complexiteit. 

Wijn/spijs combinatie: Heerlijk bij een mooie salade, zoals een Caesar’s salad of een salade 

niçoise, gebakken scholfilet, maar ook lekker bij een stukje kip. 

Serveertemperatuur: 8°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkomst: Springfield Estate, Zuid-Afrika 

Aanplant druiven: 100% Chardonnay 

Leeftijd wijnstokken: + 25 jaar 

Houtlagering: 12 maanden 

Alcohol: 14% 

http://www.vandinter.be/springfield-estate-wild-yeast-chardonnay-2010.html
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Miraval rosé 
 

 

 
 

Château Miraval was vanaf 1970 van Jacques Loussier, jazzpianist en wijnliefhebber. Hij 

produceerde de Miraval rosé onder de naam Pink Floyd. Een aantal jaar geleden hebben 

Angelina Jolie en Brad Pitt Château Miraval voor een periode van drie jaar gehuurd. 

Inmiddels is in 2008 het Château gekocht door het Hollywood stel. De wijnkelder stamt uit 

begin 19de eeuw en is in de jaren '90 vernieuwd; de houten vaten rusten in de kelder van de 

oorspronkelijke boerderij (rond 1300) die in 1995 geheel werd gerenoveerd. De wijngaarden 

rondom het Château liggen tegen een helling op 350 meter hoogte, dat maakt de Miraval 

wijnen zo elegant en verfijnd.  

 

De rosé is het resultaat van een samenwerking tussen het Hollywood stel en de gerespecteerde 

wijnfamilie Perrin. Samen hebben zij grote plannen voor de toekomst in het maken van 

biologische wijnen. Ook deze rosé is gemaakt van biologisch geteelde druiven. Een elegante, 

pure rosé met fruitaroma's, zoals bessen. Deze rosé kreeg 90 punten op de Wine Spectator's 

100-puntsschaal. 
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In de neus mooie aroma's van bosaardbei, frambozengelei en wat viooltjes 

Fameuze , vineuze aanzet, heel fruitig, sappige zuren, fruitige tannines geven de wijn 

voldoende structuur, elegante en fruitige plezierwijn, een goed voorbeeld van het beste 

dat pinot noir in de Elzas kan bieden. Effenaf heerlijk wijn 

Schenktemperatuur: licht gekoeld serveren (12 à 14 °C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druiven: Pinot Noir 

Gemid ouderdom wijnstokken: +/-40 jaren 

Terroir: Sable, Argilo, Limoneux 

Rendement: 50hl/ha 

Opgevoed: eiken vaten 
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Ribera del Duero, Condado de Haza Crianza 
 

 

 

 
 

Beschrijving: 

Ribera del Duero is een wijngebied in het noord-westen van Spanje, in 1846 werd in Ribera 

del Duero het eerst wijnhuis opgericht en in 1982 ontving het gebied de D.O status. Het 

gebied is de laatste tijd enorm ontwikkeld en Ribera del Duero wordt gezien als één van de 

meest belovende gebieden van Spanje. In Ribera del Duero heerst een microklimaat en is er 

veel nevel. De gemiddelde regenval per jaar ligt tussen de 400-500 mm per jaar. De zomers 

zijn er zeer warm en de winter erg koud. De bodem bestaat uit een losse structuur met 

kalksteen, kiezel en ijzer en dichter bij de rivier is er ook veel klei te vinden. 

Het 200 ha tellende domein Condado de Haza is hooggelegen en volledig beplant met 

tempranillo stokken. Sinds 1995 staat er een heus château op het domein. Een zelfstandig 

wijnhuis om de cyclus van wijnrank naar fles in eigen hand te kunnen houden. En het 

resultaat is daar! Deze Crianza heeft een prachtige robijnrode kleur en een heerlijk 

aromatische neus. In de mond is hij rijk, rond en zijdezacht met aroma's van rijp fruit als 

aardbeien en kersen. Gerechten: Rundvlees, goulash, Coq au Vin, geroosterd lamsvlees. 

Serveertemperatuur: 16 - 18°C  

 

 

 

Classificatie: Spanje, Ribera del Duero DO  

Wijnhuis: Bodegas Condado de Haza 

Aanplant van de druiven: 100% Tempranillo 

Ondergrond: De bodem bestaat uit een losse structuur met kalksteen, kiezel 

en ijzer en dichter bij de rivier is er ook veel klei te vinden. 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 25 à 30 jaar 

Rijping: 18 maanden op Amerikaanse eik, 6 maanden op fles  
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Isola dei Nuraghi IGT Korem - Argiolas 

 
 

 
 

 

Diep robijnrode volle wijn uit het zuiden van Sardinië. De geur van deze wijn is 

aangenaam fruitig met hints van rode kersen, mint en vanille. De smaak is krachtig en 

tegelijk romig, kruidig, hout en met rijpe tannines. De druiven ondergaan na de pluk 

gedurende zo'n 10 to 12 dagen het gistingsproces. Het rijpingsproces van deze volle 

wijn geschiedt in barriques gedurende een periode van 12 maanden. De verdere rijping 

geschiedt op de fles voor een periode van 6 maanden in de kelders van het domein. 

Deze wijn is samengesteld uit 55% Bovale druiven, 35% Carignano en tenslotte 10% 

Cannonau. 
 

http://files.winebowtools.com/PDF/brand0070/I0003499_Arigiolas_Korem_IGT_NV_Bottle_Shot.jpg

