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Enkele frappante cijfers: 
De afstand tussen de wijngaarden van Nantes en Blois is 500km 

De eerste appellatie erkenning in de Loire was Muscadet in 1936 

Een wijngaarden oppervlakte van 38.000 hectare en 50 appellaties 

De Loire is het derde belangrijkste wijngebied in Frankrijk 

Jaarlijkse productie in de Loire is 320 miljoen flessen 

Er zijn 2700 wijnbouwers actief, 16 coöperaties en 200 wijnmakelaars en 1/5 van de domeinen wordt gerund door 

een vrouw! 

België is de 3
de

 belangrijkste invoerder van Loire wijnen, ze vormen 35% van de Belgische wijnmarkt. Het super 

goedkope segment is volledig verdwenen en de meeste aankopen bevinden zich nu tussen de 4,50 euro tot 7,00 euro. 
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De majestueuze vallei van de 

Loire biedt de  

wijnliefhebber zowat elke wijnsmaak en wijnkleur die hij kan 

verlangen 
 

De vallei van de Loire, een van de uitgestrekte wijngebieden van Frankrijk, produceert zo’n rijk palet van wijnen dat 

het moeilijk is om gemeenschappelijke kenmerken te ontdekken. Inderdaad er is droge, halfdroge en zoete wijn, 

droge en zoete rosé, rode wijn die licht en fris kan zijn of diep en intens en een waaier van mousserende wijnen. Een 

van de belangrijkste factoren van de smaak van de Loire is het heel wisselvallige noordelijke klimaat. Een koel jaar 

geeft droge en zurige wijn die snel moet gedronken worden, terwijl een warme zomer en najaar vaak de oorzaak zijn 

van rijke wijnen, die heel goed kunnen ouderen. Een andere belangrijke factor is de druivensoort. Er worden er veel 

gebruikt, sommige zijn traditionele soorten, andere onlangs geïmporteerd uit andere gebieden van Frankrijk. 

De langste rivier stroomt door een landschap van zacht glooiende heuvels, groene velden en wijngaarden, prachtige 

kastelen en elegante steden. De rivieren worden afgezoomd door wijngaarden: de brede en traag stromende Loire en 

zijn bijrivieren zoals de Cher, de Indre, de Allier en de Vienne, die hun naam aan een departement gaven. Minder 

belangrijke bijrivieren zoals de Aubance, de Layon, de Sévre Nantaise en de Maine creërden microklimaten in de 

smalle, diepe valleien die ze hebben gegraven. De Loire ontspringt in het zuiden van het centraal Massief, waar 

enkele percelen wijngaarden getuigen van de vroegere uitgestrekte domeinen. Halfweg zijn loop naar zee, op de 

plek waar hij de grote bocht naar links maakt, bereikt de Loire het eerste van de drie grote wijngebieden. De 

wijngaarden van de Sancerre en Pouilly. Ze maken allebei fruitige, kruidige witte wijn op basis van Sauvignon 

Blanc, die in de hele wereld populair werd. Het tweede gebied is dat van  Touraine en Anjou. Hier vinden we een 

breed assortiment witte wijn, stille zowel als mousserende, evenals de grootste productie van rode Loire wijn. Het 

laatste gebied, de Beneden Loire is een volledig contrast. Hier heerst één druivensoort, de witte Melon de 

bourgogne, ook Muscadet genoemd. Er wordt een lichte, fruitige wijn gemaakt, die aan de zee doet denken. Want de 

oceaan is hier nooit ver weg, wat bewezen wordt door de grote regenval in de Pays Nantais.   

 

De geschiedenis 

De oorsprong van de wijngaarden van de Loire zou kunnen teruggaan tot de Gallo-Romeinse tijd, maar het staat in 

elk geval vast dat de wijnbouw in deze streek, vooral in Anjou en Touraine, zijn ontwikkeling dankt aan Saint 

Martinus, die in 372 de abdij van Marmoutiers in Tours stichtte. Een hoogtepunt in de geschiedenis van de 

Loirewijn vormde de Renaissance, toen elk koninklijk kasteel zijn eigen wijngaard bezat en de Franse gastronomie 

opbloeide in deze weelderige tuin van Frankrijk. Parijs was (en is) de belangrijkste markt voor Loire wijnen, maar er 

was ook de exporthandel via de havens van Angers en Nantes 

Druivensoorten en wijnstijlen 

Behalve met lokale soorten wordt de Loirewijn gemaakt met druivensoorten uit Bordeaux en Bourgogne. Gamay, 
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Pinot Noir en Chardonnay in enkele wijngaarden ten zuiden van de rivier tonen aan dat Beaujolais en Bourgondië 

niet veraf liggen. Meer naar het noorden overheerst Sauvignon Blanc. Stroomopwaarts herinnert Pinot noir eraan dat 

Sancerre en pouilly-sur-Loire ooit deel uitmaakten van het hertogdom Bourgondië. In Touraine en Anjou wordt 

Chenin Blanc aangetroffen, nog een dominerende soort in deze streek. Het is variëteit van een lokale soort. Cabernet 

franc en Cabernet sauvignon ten slotte zijn de druivensoorten voor de rode wijn van Midden-Loire. Door het 

gebruik van deze druivensoorten kunnen de wijnbouwers een waaier van stijlen voortbrengen. Dezelfde producent 

kan rode, witte, stille en mousserende wijn maken. Maar de productie van witte wijn overheerst volledig met een 

totaal van gemiddeld 180 miljoen flessen tegenover 122 miljoen flessen rode wijn en rosé. 

 

klimaat 

Het klimaat kan aanzienlijk variëren tussen de bron van de Loire en de monding, alleen al door de invloed van de 

Atlantische oceaan. De streek van Muscadet is heel zonnig, de maximale zonnetemperatuur wordt bereikt in 

Pouilly-sur-Loire, terwijl de hoogste herfsttemperatuur wordt opgetekend in Anjou. In de loop van de lente vrezen 

de wijnbouwers voor strenge lentevorst, evenals voor hevige regenval gedurende de maanden augustus en 

september met kans op grauwe schimmel. 

 

Geologie en ondergrond 

Er bestaan vier verschillende geologische streken. De zeldzame wijngaarden in het massief central liggen op graniet. 

Langs de loop van de Loire komt men in een kalkachtige streek waarin het gebied van Sancerre en Pouilly-sur-Loire 

is gelegen. De grond is hier, zoals in Champagne, uitermate geschikt voor witte wijn. De heuvels langs beide oevers 

van de rivier bieden een waaier van ondergronden (kalk, klei, kiezelhoudend) en de glooiingen en valleien hebben 

hun eigen micro-klimaat. De derde streek is de grootste, want ze beslaat de hele vallei van de Midden-Loire en zijn 

bijrivieren. Dit is het land van de turfkrijtsteen, een roomkleurige rots van vulkanische oorsprong, voldoende zacht 

om er ontelbare wijnkelders in uit te graven. De rivieren hebben hun bedding getrokken en hebben stilaan langs 

beide oevers klippen gevormd wier optimale drainage de wijngaarden ten goede komt. Het vierde type is het shiste 

plateau van de Pays Nantais dat door riviertjes diep is doorgesneden.  

 

De Val de Loire (tussen Sully-sur-Loire en Chalonnes) is door de Unesco tot 'werelderfgoed' uitgeroepen. Daarmee 

erkent de Unesco de bijzondere historisch en landschappelijk waarde van dit gebied.  

De Val de Loire is het op een na belangrijkste toeristengebied van Frankrijk en het gebied met de derde grootste 

oppervlakte aan wijngaarden die een eigen herkomstbenaming in Frankrijk bezitten. 

Tuffeau 

De bekendste steensoort in het Loire-gebied is de 'tuffeau' (tufa) een kalksteen, dat als bouwmateriaal wordt 

gebruikt. Deze witte - tot geel gekleurde steensoort, gebruikte men niet alleen bij de bouw van de vele beroemde 

kastelen, zoals bijvoorbeeld Azay-le-Rideau en Chenonceaux, maar is nog steeds het materiaal dat bij de bouw van 

huizen in Touraine en Saumur wordt gebruikt.  Bij de ontginning van de kalksteen ontstonden kelders en gangen die 

als vinificatieruimten en opslagruimten bijzonder geschikt zijn. 

 

Druivenvariëteiten uitgelegd  

In het Loire-gebied vindt men en breed palet aan druivenvariëteiten. Het karakter van de wijnen uit dit gebied loopt 

uiteen van beendroog tot geconcentreerd zoet en van licht fris en fruitig, tot diepgekleurde gecorseerde rode wijnen 

met ouderingspotentieel. Naast stille wijnen zijn er nog vele stijlen roséwijnen en niet te vergeten de mousserende 

wijnen. 

Kenmerkend voor de wijnen in dit gebied is de zuurstructuur die mede vanwege de noordelijke ligging van het 

wijngebied de wijnen typeert. De zuren zijn niet alleen kenmerkend voor de witte wijnen zoals de Muscadet in het 

westen en de Vourvray maar ook duidelijk aanwezig in 'grote' wijnen zoals de Savennières die zich pas na jaren 

opent en dan opmerkelijk aromatisch presenteert. Ook de rode topwijnen zoals de Chinon kunnen in een topjaar 

opmerkelijk lang ouderen en ontwikkelen daarna een verrassend complex bouquet.  
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Stroomopwaarts bij Pouilly-sur-Loire zijn de belangrijkste druivenrassen pinot noir en sauvignon blanc.  

Ten oosten van Touraine is er sprake van een overgangsgebied, waarbij de invloed van de gamay sterker wordt en 

de eerste aanplant van chenin blanc, cabernet france en cabernet sauvignon te zien is.  

Ten westen van de stad Tours verdwijnen pinot noir en sauvignon en maken plaats voor cabernet franc en chenin 

blanc.  

De vroegrijpe melon de bourgogne en gros plant is door de invloed van de Atlantische Oceaan in het westen (Pays 

Nantais) belangrijk. De productie van de wijnen is in het Loire-gebied nog voor het grootste gedeelte in handen van 

families.  

 

Witte druivenrassen 
De belangrijkste witte druivenrassen zijn:  

 

Chardonnay  

komt vooral in de witte Touraine voor. Ook in de Vin de Pays de Jardin de France wordt dit bekende ras vaak 

gebruikt. Vanwege het koelere klimaat bereikt de druif toch niet de complexiteit die in de Bourgogne wel zo 

kenmerkend is. 

 

Chenin blanc 

De Loire-druif 'par excellence' en de belangrijkste witte druif van dit wijngebied. 

De druif excelleert in de vallei van de Layon, de Savennières, in Vouvray en Montlouis. De druif staat aan de basis 

van zowel droge,mousserende, zoete en halfzoete wijnen. 

Een chenin-wijn van de oude stempel kan zich de eerste twee jaar volkomen gesloten presenteren. Pas na vijf, zes 

jaar opent deze wijn zich volledig. Hoewel moderne vinificatietechnieken de oude stijl van wijnmaken hebben 

ingehaald, kunnen de beste wijnen van chenin blanc vaak in goede jaren zeer goed ouderen.  

Een goede chenin heeft vaak een notenhoningachtig aroma, waarbij de zuurgraad als kenmerkend element in de 

wijn aanwezig is.  

In de botrytiswijnen zoals die van Bonnezeaux en Quarts de Chaume en de zoete Vouvray en Montlouis vormen de 

zuren een elementaire ruggengraat die er voor zorgt dat de wijn lang zijn vitaliteit bewaart. 

 

Gros plant 

Liefhebbers van forse zuren komen bij de wijnen die van dit ras worden gemaakt volledig aan hun trekken.  

 

Melon de bourgogne 

Dit uit de Bourgogne afkomstig druivenras introduceerde men in de zeventiende eeuw. Aanvankelijk alleen als basis 

voor een wijn die zou worden gedistilleerd. Nu vormt de melon de bourgogne de basis van de bekende Muscadet.  

Hoewel wijnproducenten met houtlagering experimenteren is van een sterke verbetering van de complexiteit van de 

wijn geen sprake.  

 

Romoratin  

Een vrij onbekend druivenras dat in de Touraine bij Cheverny is aangeplant. 

Het levert een wijn op met een hoge zuurgraad die gevoelig is voor oxidatie. 

 

Sauvignon blanc 

De druif van het midden Loire-gebied. Met als bekendste plaatsen Pouilly-sur-Loire, Sancerre, Quincy, Reuilly en 

Menetou-Salon. Hier in het Loire-gebied zijn het meer strakke wijnen met het bekende kattenpisachtige aroma. In 

de Pouilly krijgt de wijn meer rondheid en in combinatie met houtopvoeding kan de wijn vaak ook goed ouderen.  
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De Ambassadeurs van de Val de Loire 

Pouilly and Sancerre  
In het oostelijk deel van de vallei wordt voornamelijk de Sauvignon Blanc druif gebruikt, die ook gebruikt wordt 

om de superbe witte Bordeaux wijnen gestalte te geven. De heerlijke, droge witte Pouilly-Fumé (niet te verwarren 

met de Bourgondische Pouilly-Fuissé) wordt in dit gebied geproduceerd. De Pouilly-Fumé heeft een betoverend 

parfum, rijke aroma’s en een uitgesproken smaak. 

De Sancerre wordt geproduceerd op de andere oever van de rivier. De witte wijn is zeer droog, met een robuust 

aroma, speels en zuiver. De rode wijn is licht en geurig. 

Touraine  
Wanneer we meer naar het westen gaan, in het hart van de vallei, in het district Touraine, is de Chenin Blanc de 

belangrijkste druivensoort. Dit gebied brengt een droge witte wijn voort, maar evenzeer een mooie ronde rode wijn 

en zelfs mousserende wijn. Het gebied staat ook bekend om een droge rosé op basis van de Pinot druiven. De 

bekendste wijnen zijn echter de Vouvray en de Montlouis. Zij zijn meestal zacht, fruitig en fris. Vouvray wordt 

geroemd om de geweldige mousserende wijnen, die vaak niet onderdoen voor Champagnes. 

Touraine is ook de bakermat van de beste rode wijnen van de Loire, Bourgueil en Chinon, die voornamelijk 

voortkomen uit de Cabernet Franc druif.  

Anjou – Saumur  
Ten westen van Touraine, de uitgestrekte Anjou-Saumur regio, produceert ook een witte wijn uit de Chenin Blanc 

druif. Het is een charmante wijn, droog, maar met een lichte toets van zoet. De beste rode wijn is de Saumur-

Champigny, gemaakt van de Cabernet Franc (die in deze streek “Breton” wordt genoemd). 

Muscadet  
Het gebied strekt zich uit over meer dan 10.000 hectare, waarvan 85 % in Sèvre en Maine. De Muscadet, gelegen in 

het meest westelijk deel van de vallei, brengt een lichtgekleurde witte wijn voort, verfrissend droog, licht en toch 

vinnig. De druivensoort wordt eveneens Muscadet genoemd. Deze wijn wordt het beste gekoeld en jong gedronken. 

 

 

 

 

 

http://www.terroir-france.com/wijn/sauvignon.htm
http://www.terroir-france.com/wijn/cheninblanc.htm
http://www.terroir-france.com/wijn/cabernetfranc.htm
http://www.terroir-france.com/wijn/cheninblanc.htm
http://www.terroir-france.com/wijn/cabernetfranc.htm
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Rode druivensoorten uit de Val de Loire 
 

Cabernet Franc 
 

 
 
 
 

  

 Een toegankelijke, kruidige, donkerblauwe druivensoort die vrijwel  

altijd wordt vergeleken met de cabernet sauvignon. Net als deze druif  

heeft de cabernet franc flink wat tannine, maar blijft minder  

uitgesproken in geur en smaak, wel wat kruidiger. Ook rijpt cabernet franc  

vroeger wat hem mede bestaansrecht geeft in Bordeaux. In de Loire, waar  

hij veel is aangeplant , geeft hij helderrode, frisse fruitige wijnen.  

De druif heeft een geur en smaak van aardbeien of frambozen,  

viooltjes en potloodslijpsel. In koelere klimaten zoals in de Loire 

worden de wijnen fris en fruitig. Ook wordt de Cabernet Franc  

veel gebruikt als basis voor rosé. Deze rosé’s zijn kruidig, wat boers 

met een donkerroze kleur. 
 

  

Cabernet Sauvignon 
 

 
 
 
 
  

 Een kleine doffe donkerblauwe druif met een dikke 

schil. Het sap is zeer aromatisch. In een typische 

Cabernet Sauvignon ruikt en proeft u naast zwarte 

bessen ook groene paprika, pure chocolade en munt. 

In de geur speciaal viooltjes, cederhout 

(sigarenkistjes) en potloodslijpsel. De druif heeft 

één van de hoogste pit-vruchtvlees verhoudingen: 1 

op 12. Pitten zijn, naast de schil, de belangrijkste 

tanninebron van wijn. Door zijn tannine is deze 

druif zeer geschikt om op eikenhouten vaten te 

rijpen. Dat maakt de stroeve tannine zacht en 

soepel. Als deze druif in een te koel klimaat groeit 

nijgen de wijnen naar onrijpheid en zijn wat dun. 

Een te warm klimaat maakt de wijn wat vlak en 

geeft een indruk van gestoofd fruit in de geur en 

smaak. 
   

Gamay 
 

 
 
 

 
  

 Gamay is de haastige Beaujolais-druif. Haastig vanwege de snelle 

vinificatie met gebruik van ‘macération carbonique’, vooral gebruikt om de 

primeurs voor de derde Donderdag in November op tijd gereed te krijgen. 

Maar ook is de rijping snel, zodat deze druivensoort kan rijpen in koelere 

gebieden als de Loire. De wijnen kunnen omschreven worden als fris en 

fruitig, licht van kleur, veelal met een sterk blauwe tint. In de de geur en 

smaak vinden we aardbeien, frambozen, kersen en soms banaan. De wijnen 

kunnen zeer verfrissend zijn, mits koel geserveerd, omdat zij laag in tannine 

en hoog in zuur zijn.  
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Grolleau 
 

 

 

Malbec 

 Grolleau, een druivensoort voor rosé wijn uit de 

Loire. De naam van de druivensoort komt van het 

franse woord ‘grole’ dat kraai betekent en verwijst 

naar de donkere kleur van de druiven. De soort 

wordt rondom Saumur, Touraine en Anjou gebruikt 

voor rosé en voegt zuur toe aan de wijn en een iets 

aards aroma 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Malbec is een boerse, ronde druivensoort voor rode 

wijn. Het sap is zacht en heeft een laag zuurgehalte. 

De Malbec is vooral bekend in de Cahors, waar hij 

Auxerrois of Cot heet en volle, tannine-rijke wijnen 

geeft. In Argentinië is de druivensoort veel 

aangeplant en geeft hij goede, rijke oogsten. In de 

druif vindt men de geur en smaak van gedroogd 

fruit, zwarte bessen en pruimen. In Argentinë is de 

wijn zacht, in de Cahors meer tannine-rijk. 

 

Merlot 
 

 
 

 
 

  

 Een productieve, vroeg rijpe, fruitige donkerblauwe 

druivensoort. Het sap is weelderig, fruitig en kan 

zwoel bijna zoet zijn. In de merlot ruikt en proeft u 

kersen, bessen en pruimen. Maar ook kunt u rozen 

ruiken en potloodslijpsel. De druif heeft een niet al 

te dikke schil, een relatief hoog suikergehalte en is 

in potentie erg productief. De merlot bloeit vroeg in 

het voorjaar en is dan blootgesteld aan de gevaren 

van nachtvorst. Als de productie te hoog wordt, 

worden de wijnen dun en licht. Merlot komt in 

Bordeaux tot nu toe het best tot zijn recht. De druif 

wordt vaak gebruikt om in een blend de strengheid 

van de cabernet sauvignon te verzachten. Maar de 

merlot gedreven grote wijnen van St. Emilion en 

Pomerol bewijzen dat merlot ook als primaire 

variëteit aan de basis van een grote wijn kan staan. 
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De verschillende wijngebieden van rode Loire 
 

Anjou 
 

 
 

 
 

 Anjou, Anjou mousseux. Het dal van de Loire, 

Frankrijks meest bepalende rivier, wordt ook wel de 

tuin van Frankrijk genoemd. Door de noordelijke 

ligging van het gebied worden de meeste wijnen 

getypeerd door een zekere frisheid. 

 

 

  
Harde, donkere, rotsgrond. 

 Rots  Steen 
 

 

  
Een door de Atlantische oceaan beïnvloed maritiem, 

mild klimaat met relatief weinig regen en meest 

westelijke, Atlantische winden. In de zomer is het meest 

warm en zonnig. De herfst is relatief warm, vochtig en 

nevelig. 

 

Atlantische 

oceaan  

Lange 

herfsten  

Warme 

zomers 
 

 

 
Bourgueil 
 

 
 

 

 

  

 

 
-Oppervlakte: 1287 ha. 

-Alleen rode en rosé wijn 

-Alleen wijnen van speciaal benoemde terreinen in 

Benais, Bourgeuil, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-

Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-

Nicolas-de-Bourgueil en Saint Patrice. 

-Druivensoorten rode en rosé wijn: Cabernet franc 

(Breton), Cabernet sauvignon. 

-Productie max. 67 hl. per ha.  

  
Kalkrijke klei met kiezels. 
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Cheverny 
 

 
 

 
 

  

 

 
-Oppervlakte: 380 ha. 

-Alleen witte, rode en rosé wijn 

-Alleen wijnen van speciaal benoemde terreinen in 24 

gemeentes van het departement Loir et Cher 

-Druivensoorten rode en rosé wijn: Gamay, Pinot noir, 

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Malbec (Côt). 

-Druivensoorten witte wijn: Sauvignon blanc, 

Chardonnay. 

-Productie max. 60 hl. per ha. voor witte wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rode wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rosé wijn. 

 
  
Kalkrijke zandgrond of klei. 

 Klei  Zand 
 

 

 

Chinon 
 

 
 

 
 

  

 

 
-Oppervlakte: 2070 ha. 

-Alleen witte, rode (>95%) en rosé wijn:  

-Alleen wijnen van speciaal benoemde terreinen in 

Anché, Avoine, Avon-les-Roches, Beaumont-en-Véron, 

Chinon, Cravant-les-Coteaux, Crouzilles, Huismes, Ile-

Bouchard, Ligr Panzoult, Rivière, Roche-Clermault, 

Saint Benoît-la-Forêt, Savigny-enVéron, Sazilly, 

Tavant, Theneuil. 

-Druivensoorten rode en rosé wijn: Cabernet franc, 

Cabernet sauvignon. 

-Druivensoorten witte wijn: Chenin blanc 

-Productie max. 60 hl. per ha. voor witte wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rode wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rosé wijn. 

 
  
Zachte kalkgrond op de hellingen, zandgrond op de 

plateaus. 

 Klei  Zand 
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Chinon ontdekken 

Lange tijd dacht men dat Chinon met de bijnaam 'de Breton' een wijn uit Bretagne was. Maar 

in de 16e eeuw heeft Rabelais, die in de buurt van Chinon werd geboren, een einde gemaakt 

een deze legende. Deze legende vertelde dat Abbé Breton de regio met deze wijn heeft 

overstroomd en zijn naam heeft nagelaten. Chinon groeit 'in het echte Land Véron', een 

gebied dat tussen de rivieren Vienne en Loire ligt, het gebied van de 'duikfles' dat door Balzac 

in zijn 'Contes drolatiques' werd vereerd. Tegenwoordig strekt deze appellatie zich uit over 

2000 hectare grond die door 200 wijnbouwers wordt bewerkt. De kiezelige terrassen zorgen 

voor milde en fruitige wijnen die in mei na de wijnoogst gedronken kunnen worden. De klei-, 

kiezel-, of kalkachtige heuvels leveren volle en gestructureerde wijnen op die men lang kan 

laten rijpen. Tot de tenoren van de appellatie behoren de domeinen Bernard Baudry (Les 

Granges, Les Grézeaux) en Philippe Alliet (Coteaux de Noiré). Tenslotte konden de rode 

wijnen de zeer fruitige rosé-wijnen uit Chinon niet helemaal verdringen. De elegante witte 

wijnen met intensieve bloemenaroma's, zoals bijvoorbeeld Chanteaux uit de domaine Couly-

Dutheil, een van de belangrijkste handelaren van de appellatie is daar een goed voorbeeld 

van. 

Reuilly 

 

 

  

 

 
-Oppervlakte: 130 ha. 

-Alleen witte, rode en rosé wijn 

-Alleen wijnen van speciaal benoemde terreinen in 

Chéry, Lazenay, Lury-sur-Arnon, Preuilly, Diou, 

Reuilly. 

-Druivensoorten rode en rosé wijn: Pinot noir. 

-Druivensoorten witte wijn: Sauvignon blanc. 

-Productie max. 60 hl. per ha. voor witte wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rode wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rosé wijn. 

 

  
Mergel. 

 

  
Een semi-continentaal klimaat met een lichte invloed 

van de Atlantische oceaan. Een relatief hete, korte zomer 

en een lange koude winter. Vorst kan in de lente 

problemen veroorzaken. 

 
 

 

Sancerre 
 

http://www.1855.com/app/35/nl/chinon/
http://www.1855.com/dom/2631/nl/couly-dutheil/
http://www.1855.com/dom/2631/nl/couly-dutheil/
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 Beroemde Loire-wijn. De droge, levendige witte wijnen 

uit Sancerre zijn knisperend met een fijne frisheid van 

kruisbessen, asperges en gemaaid gras. Het dal van de 

Loire, Frankrijks meest bepalende rivier, wordt ook wel 

de tuin van Frankrijk genoemd. Door de noordelijke 

ligging van het gebied worden de meeste wijnen 

getypeerd door een zekere frisheid. 

 

 
-Oppervlakte: 2400 ha. 

-Alleen witte, rode en rosé wijn 

-Alleen wijnen van speciaal benoemde terreinen in 

Bannay, Bué, Crésancy, Menetou-Râtel, Ménétrol, 

Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme, Sancerre, Sury-

en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon. 

-Druivensoorten rode en rosé wijn: Pinot noir. 

-Druivensoorten witte wijn: Sauvignon blanc. 

-Productie max. 60 hl. per ha. voor witte wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rode wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rosé wijn. 

 
  
Kalkrijke bodem met mergel en veel schelpen. 

 

 Kalksteen  Kiezels  Mergel 
 

 
  
Een semi-continentaal klimaat met een lichte invloed 

van de Atlantische oceaan. Een relatief hete, korte zomer 

en een lange koude winter. Vorst kan in de lente 

problemen veroorzaken. 

 

 

Koude 

winters  

Lente 

regens  Zonnig 
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Saumur 
 

 

  

 

 
-Oppervlakte: 1324 ha. 

-Alleen rode, witte en mousserende wijn. 

-Alleen wijnen van speciaal benoemde terreinen in 38 

gemeentes van de departementen Maine et Loire, Deux 

Sèvres en Vienne. 

-Druivensoorten rode en mousserende rosé wijn: 

Cabernet franc, Cabernet sauvignon. 

-Druivensoorten witte wijn: Chenin blanc, Chardonnay 

-Productie max. 45 hl. per ha. voor witte wijn. 

-Productie max. 40 hl. per ha. voor rode wijn. 

-Productie max. 50 hl. per ha. voor rosé wijn. 

 

  
Kalkrijke klei of zand, tufkrijt. 

 Kalksteen  Klei  Zand 
 

 

  
Een door de Atlantische oceaan beïnvloed maritiem, 

mild, klimaat met relatief weinig regen en meest 

westelijke, Atlantische winden. In de zomer is het meest 

warm en zonnig. 

 Atlantische oceaan 
 

Saumur-Champigny behoort tot de vollere rode wijnen van het Loire-gebied. Deze appellation 

ligt ten Oosten van de stad Saumur, waar de Loire en de Vienne samenvloeien. De wijn wordt 

gemaakt van de Cabernet Franc druif, die hier groeit op kalk- en turfsteenhoudende grond. De 

Cabernet Franc wijnen bezitten minder tannine dan de Cabernet Sauvignon en zijn daardoor 

in geur en smaak wat vriendelijker en zachter. « Les Terrages » is een complexe en 

gedistingeerde wijn, vol en zacht. Deze granaatrode wijn heeft een complexe neus met veel 

aroma, waarin duidelijke sporen van gerijpt fruit. Mooie afdronk. Saumur-Champigny is de 

ideale begeleider bij boeren- en hazenpaté, kalfsniertjes, eend, konijn, lamsvlees, gevulde 

paprika’sen bij Boeuf Stroganoff. 
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Touraine-Mesland 
 

 

  

 

 
-Oppervlakte: 85 ha. 

-Alleen witte, rode en rosé wijn 

-Alleen wijnen van speciaal benoemde terreinen in 

Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, Mesland, 

Molineuf, Monteaux et Onzain. 

-Druivensoorten rode en rosé wijn: Gamay, Cabernet 

franc, Cabernet sauvignon, Malbec (Côt). 

-Druivensoorten witte wijn: Chenin blanc, Sauvignon 

Blanc, Chardonnay. 

-Productie max. 60 hl. per ha. voor witte wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rode wijn. 

-Productie max. 55 hl. per ha. voor rosé wijn. 

 

  
Kalkrijke klei, soms eerst zand. Ook graniet zand. 

 

  
Een door de Atlantische oceaan beïnvloed, mild, klimaat 

met relatief weinig regen en meest westelijke, 

Atlantische winden. In de zomer is het meest warm en 

zonnig. De herfst is relatief warm, vochtig en nevelig. 

 
 

Deze streek vond haar plaats in de geschiedenis vanaf Karel VII en de heerschappij van de 

Valois. De talrijke kastelen zijn de weerspiegeling van de schitterende Renaissancetijd. Maar 

deze streek heeft eveneens een mooie reputatie opgebouwd dankzij haar wijnen: lekkere rode 

zoals de Gamay de Touraine, de goed onderbouwde en door Cabernet Sauvignon 

gekenmerkte wijnen zoals de Chinon, de Bourgeuil en de St Nicolas de Bourgeuil, die 

alhoewel aangenaam op jonge leeftijd beter worden bij veroudering. De witte wijnen uit 

Tourraine zijn zeer gevarieerd. De Montlouis en de Vouvray bestaan als droge, als zoete en 

als mousserende wijn. De Sauvignon de Touraine kent evenzeer een zeer goede reputatie op 

gebied van kwaliteit . 
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Wijn spijs combinaties met rode wijnen 

uit de Val de Loire 

 

Loire, Anjou, rouge wildgebraad, lamskoteletten, varkenskotelet, 

notengehakt 

Loire, Saumur, rouge Japanse gerechten: shabu shabu 

(vleesgerecht), teriyaki 

Loire, Saumur-Champigny vis (mul), vleeswaren, lam, konijn, rundvlees 

bereid met bier, geitenkaas, kaassoufflé met 

kruiden, zalmforel, lichtere vleesgerechten 

zoals zuiglam 

Loire, Bourgueil slakken (met knoflook, boter en peterselie), 

eendenpaté, varkenskarbonade, jachtschotel, 

vis (mul), vleeswaren, niet te zware 

vleesgerechten, lam, konijn, omelet en 

rundvlees bereid met bier 

Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil geitenkaas, wildragout, gestoofde aubergine, 

sommige curries 

Loire, AOC Touraine camembert, brie, pasta met tomatensaus 

 

 

DOMAINE DESLOGES, SAUVIGNON BLANC TOURAINE 
Het Touraine gebied bevindt zich rond de stad Tours. Touraine wordt de tuin van Frankrijk 

genoemd, vanwege zijn uitgestrekte bossen, groene valleien, talrijke boomgaarden en 

vruchtbare akkers. Er heerst een zacht klimaat: de winters zijn zelden streng, de zomers bijna 

nooit heet. Sinds mensenheugenis wordt hier op de oevers van de Loire met zijn bijrivieren 

wijn gemaakt. Domaine Desloges is gelegen op de rechteroever van de rivier Cher, in het hart 

van Touraine. Het huis is al vier generaties lang in handen van de familie. Deze wijn is 

gemaakt van de Sauvignon Blanc druif. Hij heeft een kristalheldere lichtgele kleur. In de neus 

eerst passievruchten, na enige tijd gevolgd door een grote aromatische complexiteit beheerst 

door citrusvruchten. Uit het glas stuivend fruit met kruisbes en zure ananas. In de mond is het 

een zeer aromatische ronde en vette wijn met tonen van exotische vruchten, knisperig fruit en 

licht mineraal. Drink hem tussen zijn 1ste en 3de jaar. Serveertemperatuur: 10°C. Gerechten: 

Deze wijn is ideaal bij zeevruchten, visgerechten (sandre, snoek, paling, heilbot, zeebrasem...) 

geroosterd of in saus. Ook bij salades, vooral met geitekaas. 

http://info.wijn.org/Wijn/DigiFolderDXS.nsf/htmlViewDocuments/9E54149CB60C8040C1257028004D0CB4?OpenDocument
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DOMAINE MICHEL GIRARD ET FILS, SANCERRE 
Halverwege zijn loop naar de zee maakt de Loire een rechtse bocht ter hoogte van Orléans en 

verandert zijn koers van zuid-noord naar oostwest. Een paar kilometers daarvoor zijn er 

uitlopers van de krijtheuvels die een plateau vormen dat zeer geschikt is voor de wijnbouw. 

De heuvel van Sancerre is een kalkrijke heuvel met een prachtige zuid ligging. Michel Girard 

is iemand die met veel liefde wijn maakt en zijn terroir respecteert. Deze wijn wordt enkel 

gemaakt van de Sauvignon blanc druif. Het is een droog gevinifieerde wijn en hij is uiterst 

fruitig met zeer veel finesse maar ook een stevig zuur karakter, een glas vol knisperig fruit. 

De kleur is bleekgeel. In de neus appeltjes, zure ananas en ander fris fruit. Zijn smaak is 

verfrissend, rond en complex. Drink hem voor zijn vierde jaar. Gerechten: verfijnde 

visgerechten, geitenkaasjes. Serveertemperatuur: 8 -10 °C 

 

 

Sancerre Domaine Roblin « Les Fossiles » Sauvignon Blanc  
 

De wijngaarden van de Roblins zijn gelegen in Maimbray, even ten noorden van de oude 

stadswal van Sancerre. De bodem in Maimbray staat bekend om het hoge kleigehalte in de 

kalkbodem. De gebroeders Roblin bezitten samen 17 percelen, waarvan zo'n 8 ha is 

aangeplant met Sauvignon Blanc (gemiddelde leeftijd van de stokken is 27 jaar, 

aanplantdichtheid van 7000 stokken per ha) en 1,5 ha met Pinot Noir. Voor een evenwichtig 

bodemleven wordt gras en onkruid tussen de ranken niet verwijderd. 
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De naam 'Les Fossiles' verwijst naar de 'Terres Blanches', oftewel de witte kalkgronden die 

Sancerre omringen. De witte wijn heeft een kristalzuivere smaak barstens vol gul fruit, een 

enorme diepgang en een exotische bovenlaag van zoete passievrucht, kruisbes en golden 

delicious appel. Helder geelgroen. Rijpe, rijke geur vol citrus en tropische weelde (lychee, 

passievrucht en ananas) en ondersteund door frisse kiezel. De smaak is van hetzelfde rijke 

kaliber. Strak en mineralig met grote diepte en met een weelderig vette, exotische bovenlaag. 

 

 

 

Vouvray Domaine des Aubuisières « Cuvée de Silex »  
Vouvray ligt in het gebied van Touraine. Komende vanuit Tours komt U het wijngebied 

Vouvray binnen via de noordelijke Loire-oever richting Amboise. Het eerste wijndorp dat U 

tegenkomt is Rochecorbon. De appellation Vouvray bestaat uit acht gemeenten: Vouvray, 

Rochecordon, Vernou sur Brenne, Sainte-Radegonde, Chançay, Noizay, Reugny en Parçay-

Meslay. De wijngaarden van het dorp Vouvray, dat in een bocht van de Loire ligt, zijn het 

fraaist geëxposeerd van alle genoemde dorpen en liggen vlak langs de rivier. 

 

Domaine des Aubuisières heeft rond Vouvray, net ten oosten van Tours, 26 hectare aan 

wijngaarden, beplant met 100% Chenin Blanc. 90% van de oogst gebeurt handmatig. Na 

aankomst op de wijnmakerij worden de druiven pneumatisch geperst, waarbij de druk tijdens 

het persen perfect kan worden aangepast, om het sap zo mooi en gelijkmatig mogelijk te 

verkrijgen. Hierna gist en rijpt de wijn in thermo-gereguleerde vaten. Na de alcoholische 

gisting ligt de wijn ‘sur lie’, om hem diepte en complexiteit te geven.  

 

Bernard Fouquet startte in 1982 met dit domein. Daarvoor had hij ervaring opgedaan in de 

Elzas en Bourgogne. Na een aantal oogsten behoorde hij al meteen tot de rijzende sterren van 

Vouvray. Inmiddels mag hij zich rekenen tot één der beste van zijn appellation. 

 

Rijk goudgeel met een hint groen. Zeer aantrekkelijk. Open en rijk van geur met honing, gele 

pruim, kweepeer en ‘silex’ (vuursteen). Romig en rijk van smaak met een mooie 

zoet/zuurbalans. Daarnaast bloemen, honing, citrus en weer vuursteen. Rijke, malse, net niet 

droge ‘Terroir Vouvray’ met een mond vol rokerig rijp Chenin fruit. 100% Chenin Blanc. 

12,5% alc. Nu van genieten tot 2020. Lekker bij avocado met garnalen of krab en bij 

snoekbaars met botersaus. 
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Domaine Châtelain, Pouilly fumé, Les Chailloux silex 2015 
Pouilly Fumé bevindt zich in het oosten van het Loire gebied, vlak naast Sancerre. De 

druivensoort die hier gebruikt wordt is de Sauvignon Blanc. Deze druif haalt hier misschien 

wel de mooiste verfijning van heel Frankrijk. De bodem bestaat uit kalklagen met veel 

silexstenen. Deze silex geeft hem dat typische geurtje van vuursteenfumé. In de neus 

combineert hij dit met aroma’s van witte bloemetjes, citrusfruit, tropisch fruit, mango, meloen 

en mineralen. Zijn smaak is verfijnd en complex, met een zeer aangename frisheid. Domaine 

Chatelain is een topdomein in deze streek. Drink deze wijn voor zijn 5de jaar. 

Serveertemperatuur: 10°C Gerechten: vele verfijnde visgerechten vooral gestoomd of 

gepocheerd en met rijke sauzen. 

 

 

 
Domaine Desloges Touraine Gamay 
Het Touraine gebied bevindt zich rond de stad Tours. Touraine wordt de tuin van Frankrijk 

genoemd vanwege zijn uitgestrekte bossen, groene valleien, talrijke boomgaarden en 

vruchtbare akkers. Er heerst een zacht klimaat: de winters zijn zelden streng, de zomers bijna 

nooit heet. Sinds mensenheugenis wordt hier op de oevers van de Loire met zijn bijrivieren 

wijn gemaakt. Domaine Desloges is gelegen op de rechteroever van de rivier Cher, in het hart 

van Touraine. Het huis is al vier generaties lang in handen van de familie en staat bekend om 

zijn prachtige, fruitige wijnen. Deze wijn gemaakt van de Gamay druif heeft een mooie 

robijnrode kleur. Aroma’s van rijpe rode vruchten zoals aardbeien en kersen. In de mond 

geeft deze wijn veel souplesse en rijpe ronde tannines. Drink hem best voor zijn vijfde jaar. 

Serveertemperatuur: 13°C Gerechten: Aan tafel met heel veel gerechten goed te combineren: 

kalfs- en varkensvlees, gevogelte, gebakken vis, pizza's en pasta, salades met vlees of 

charcuterie. 
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Saint Nicolas de Bourgueil Domaine Mellier de l’Epaisse Cab. Franc  

De Bourgueil wijngaarden liggen op een beboste heuvel in de Franse streek Loire. De 

wijngaarden zijn beplant met 5000 wijnstokken per hectare. Middenin de wijngaarden ligt het 

plaatsje Saint Nicolas de Bourgueil en al vanaf het jaar 1152 produceert dit plaatsje 

exclusieve rode Cabernet Franc wijnen. Het microklimaat geeft leven aan de wijn: een 

levendig rood-paarse body en intense aroma's. De wijnen zijn zeer fruitig door de zwarte en 

rode bessen en frambozen. Met de klassieke Bourgueil bent u verzekerd van een prachtglas 

wijn. 

Intens vitaal purperrood/zwart. Aantrekkelijk zuiver en mooi rijp van geur met knapperige 

rode en zwarte besjes, iets van peperkoek en een voor Cabernet Franc typerend vleugje 

potlood (grafiet). Lekker sappig en stevig van smaak met krokant bessig fruit, weer die Saint-

Emilion-achtige peperkoek en impressies van aardsheid en grafiet. Klassieke true-to-type 

Bourgeuil uit mooi jaar met een knipoog naar Saint-Emilion. Erg goed. 100% Cabernet Franc. 

12,5% alc. Duurzaam gemaakt volgens de Terra Vitis®-methode. Nu van genieten, te 

bewaren tot 2021. Lekker bij (mais)kip uit de oven. 

 

Terra Vitis methode: - Respect voor natuur en milieu, - Betere arbeidsomstandigheden en veiligheid voor werknemers, 

- Goede hygiëne, - Technische ontwikkeling, - Kwaliteit van de wijnen, - Controle op en beschrijving van alle gebruikte 

methoden en materialen. 

 

 

Coteau Du Layon, Château Pierre Bise proberen, maar ik ben niet zeker !!!!!!!! 

 

Alvast veel proefgenot, geniet van dit fantastische wijnbouwgebied 

Paul 


