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1. Inleiding
Van Woensdag 15 juni tot Zondag 19 juni 2022 hebben 15 deelnemers een studiereis gemaakt
naar de Loire.
Dit verslag is niet alleen bedoeld als naslagwerk voor onze deelnemers, maar zeker ook om
de leden van de VVN die niet aan de reis hebben deelgenomen een indruk te geven van de
ontwikkelingen in de bezochte wijngebieden en wijnhuizen.
De reis is georganiseerd door Job Joosse MV en Ruud Winkels.
Dit verslag is geschreven door verschillende deelnemers aan de reis, daarom kan stijl en
diepgang van de beschrijvingen sterk verschillen.
2. Woensdag 15 juni 2022 Tours
Om ca. 16 uur verzamelen wij in de lobby van hotel Kyriad Centre in Tours. De meeste
deelnemers zijn met de Thalys gekomen, een prima verbinding met Nederland. Wij beginnen
met een overzichtsproeverij. De bedoeling was dit te organiseren bij Inter Loire de
overkoepelende organisatie van de wijnboeren in de Loire, maar ondanks herhaalde pogingen
van Job is dat niet gelukt. Het alternatief was uitwijken naar een zaaltje in het hotel, maar
alleen de ontbijtruimte was nog beschikbaar. Gelukkig ontdekte Marina een kleine wijnhandel
met een proefruimte op de 1e etage. Job begeleiden daar onze overzichtsproeverij met een
beetje hulp van de eigenaar van de wijnhandel Thierry.
We proefden voornamelijk wijnen uit gebieden die wij niet
gingen bezoeken zoals witte en rode wijnen uit Sancerre en
wijnen van onbekende druiven, zoals de Romorantin. Onder
de bezielende leiding van Job was het een zeer leerzame en
ook gezellige proeverij.
Na afloop van de proeverij dineerde wij bij restaurant La
Chope op loopafstand van het hotel. Wat kan de prijs-kwaliteitsverhouding in de Franse
horeca toch goed zijn. Wij kregen een prachtig 3-gangen menu voor nog geen 30 euro. Ook
de wijnen waren zeer betaalbaar.
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3. Donderdag 16 juni 2022 Vouvray en Chinon.
Wij starten bij Domaine de la Taille aux Loups & Domaine de la Butte van Jacky Blot

We worden ontvangen door de ‘’zoon’’. Zijn ouders zijn 35 jaar geleden begonnen met het
planten van wijnstokken. Vader had voorkeur voor single vineyard wijnen en was daarmee
zijn tijd een beetje vooruit. Dit domaine maakt van Chenin Blanc ‘’alles’’, van sparkling tot
droge wijn en zoete wijn.
In het verleden was de hoge zuurgraad een probleem, nu is het juist de oplossing. Iets wat we
vaker zullen horen deze reis. Global warming helpt hierbij in positieve zin voor dit gebied
voor de zuren. Ze merken het ook aan de oogstperiode. Die was in het verleden rond oktober,
maar is inmiddels als verlegd naar september. Ze gaan voor wat minder groene oogst en wat
hogere opbrengsten voor meer balans in de wijn.
Voorheen werd er kort gesnoeid, gobelet, maar het rijp krijgen van de druiven was een
probleem. Tegenwoordig is ‘guyot simple’ de regel. Maar ook op dit vlak is deze producent
een uitzondering. Zij gaan voor ‘cordon de royat’. Een minder dik bladerdek, minder vochtig,
waardoor de druiven beter rijpen. Er is sprake van 2 armen (waarvan 1 met klein hout),
opbrengst gemiddeld van 35 hl/ha waardoor sprake is van een betere verdeling van de druiven
over de plant.
Er wordt gedacht over hogere stokken in verband met betere bescherming tegen
voorjaarsvorst. Dit is tegenwoordig het grootste probleem/risico. In de afgelopen jaren is een
aantal keer 40-50% verloren gegaan als gevolg van de vorst in het voorjaar. Door de climate
change lopen de druivenstokken eerder uit, waardoor veel verloren gaat als er nog vorst komt.
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De grond bestaat uit kalksteen, met een toplaag van zand als gevolg van de droogte. Loire
heeft de minste regen van Frankrijk. Voordeel van de aanwezige oude stokken is dat deze
minder water nodig hebben. Een deel van de ‘cover crop’ (dekgewassen) wordt ook geploegd
om deze reden.
Ongeveer 90% van de stokken zijn eigen ‘’klonen’’ op basis van massale selectie. De beste
oude stokken worden gestekt en deze gaan naar de kwekerij. Dan komen ze geënt terug om te
planten. Deze geven een lagere opbrengst (gewenst) dan van nature het geval is. Soms hebben
ze last van Esca (een schimmelziekte), maar dat is minder het geval met de gezonde eigen
klonen. Esca wordt soms in een bestaande stok ‘’bestreden’’ door er een ‘’wig’’ in te slaan
vlak boven de grond in het gezonde deel van de stok en dan op de nieuwe uitloper van de
‘’gezonde’’ stok te enten. Zo maken ze dan eigenlijk weer een ‘’nieuwe’’ oude stok.
Vouvray staat met name bekend om zijn sparkling wines. Montlouis was vroeger de outsider
van Vouvray. Sinds 1937 is het een zelfstandige appellatie. Meer dan 50% van de
wijnbouwers in Montlouis is organisch. Het is 430 ha groot en ligt een beetje geïsoleerd, met
veel verschillende bodems. Vouvray kent voornamelijk zuidwestgerichte hellingen, 3.200
hectare.
Als 1e proeven we de bubbel ‘’triple zero’’. Bijzonder hieraan is:











Er komt in het proces geen suiker aan te pas: er wordt met de hand geplukt (wat later
dan gemiddeld om iets rijpere druiven te krijgen);
Van het persen wordt alleen het ‘’midden’’ van het sap gebruikt;
Langzame vergisting: bij 12 gram restsuiker wordt de vergisting op natuurlijke wijze
(o.b.v. temperatuur) gestopt;
Vervolgens wordt er gebotteld en vergist de wijn verder in de fles.
Na 3 jaar vindt het dégorgement plaats en zit alleen de natuurlijke, druifeigen, suiker
in het sap;
In Champagne is het oogstrendement 60-100 hl/ha, hier is het 30 hl/ha. In Champagne
is deze ontwikkeling ook gaande.
Restsuiker is slechts 1 gram—‘’sugar blurs the terroir of chenin’’ was het mantra van
vader;
Het 1e jaar werd er geen fles verkocht; tegenwoordig is het als 1e uitverkocht;
10 jaar bewaren kan prima; heel langzame oxidatie en door zuren prima te doen;
Na 12-15 maanden eigenlijk pas goede autolyse---en dus mooie mousse;

Als de druiven net niet rijp zijn, maken ze de sparkling ‘’brut tradition’’ in een jaar. Dat is de
2e wijn die we proeven.
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Wijn 3 is de Clos de Mosny 2020; dit betreft de wijngaard die we hebben bezocht. Deze kent
een zuidelijke ligging. Vroeger werd zelden een malolactische vergisting toegepast,
tegenwoordig wel soms (of deels). Ze willen voorkomen dat het vetje/romige gaat
overheersen in de smaak.
Wijn 4 Les Hauts de Husseau, 2020. Wijngaard zuidligging.
Wijn 5 Clos de la Bretonniere. Wijngaard zuidoostligging, ook wel ‘’slowcooking’’ vineyard
genoemd.
Wijn 6 Hauts de Husseau 2006.
Wijn 7 Bourgueil Domaine de la Butte (gekocht in 2002) Le Pied de la Butte (voet van de
heuvel). Cabernet franc, er worden 5.000-6.000 stokken per hectare geplant. Opbrengst is
gemiddeld gezien laag door de vele stokken. Soms 60 hl/ha, soms maar 16 hl/ha. Zeer
wisselend.
Wijn 8 Bourgeuil Domaine La Butte Le Haut de la Butte (top van de heuvel); 100% cabernet
franc.
Wijn 9 Bourgeuil Domaine La Butte Mi-Pente, 100% cabernet franc van het midden van de
heuvel, topplek!
Wijn 10 Moelleux 2019; wordt alleen in warmere jaren gemaakt. Beetje indrogen aan de stok,
geen botrytis.
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Vervolgens op naar Moncontour. Hier lunchen we in een grot. Heerlijk koel en
zelfbedieningsbuffet opgezet onder leiding van kok Ton. De huisgemaakte salades en desserts
waren heerlijk. Na de lunch een rondleiding door het museum, waar veel authentieke (door
plaatselijke wijnboeren geschonken) attributen stonden en het proces van het maken van wijn
nog eens werd uitgelegd.
Na de rondleiding hebben we in de winkel annex proeflokaal een viertal wijnen geproefd. Zie
de bijlage voor de geproefde bubbel, halfzoete en zoete wijnen.

Op naar Chinon, Bernard Boudry, alwaar een zeer enthousiaste wijnmaakster haar
opwachting maakte. Zij nam de honneurs voor dit wijnhuis waar en deed dit met verve. Zij
deelde veel kennis en lichtte de wijnen toe aan de hand van de verschillende bodems die in
transparante buizen in de ruimte stonden.
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Het huis bezit 32 hectare cabernet
franc (dat is veel, gemiddeld in het
gebied is 14 hectare). Ze maken wijn
echt op basis van het terroir. Er zijn
hier 7 verschillende terroirs (zie
foto). Er wordt zo min mogelijk aan
‘’gedaan’’, waardoor de verschillen
tussen de jaren ook groot zijn. Sinds
2007 wordt er organisch gewerkt.
Alles wordt met de hand geplukt.
Met machines rij je de grond dicht
en ‘’pluk’’ je alleen de eerste
druiven die loslaten en dat zijn meestal niet de beste. Ze hebben nauwelijks last gehad van
phylloxera in verleden, aangezien sprake is van voornamelijk zandgrond en dat vindt de
nematode die verantwoordelijk is voor phylloxera niet fijn. Aangezien zand geen ‘’smaak’’
heeft en niets ‘’geeft’’ proef je echt de ‘’druif’’ is het uitgangspunt.
Ze hebben 2 witte wijnen. In 2021 is alleen de Domaine gemaakt en is de Boissee Croix niet
gemaakt. Als gevolg van voorjaarsvorst is er zoveel verloren gegaan, dat de topcuvee niet is
gemaakt. De druiven die in 2021 gebruikt zijn in de Domaine bestaan voor 50% uit de druiven
die er altijd in gaan, en voor 50% uit de druiven die normaliter in de Boissee Croix gaan. We
hebben een unieke wijn geproefd derhalve!
Wijn 2 is een cabernet franc rosé.
Wijn 3 Les Granges 2021; deze komt van alluviale bodem en is alleen in tank opgevoed
(beton, geen hout aan te pas gekomen). Door de zandgrond zachte tannine.
Wijn 4 Le domaine 2020, grond is kalksteen, wat stevigere tannine geeft. De stokken voor
deze wijn zijn ongeveer 40 jaar oud. Ook hier is geen hout gebruikt.
Wijn 5 Le Grezeaux, 2020. Grond is van klei en gravels (kiezels/stenen). Ook deze wijn is
zonder hout opgevoed en heeft 18 maanden in betontank doorgebracht.
Wijn 6 Les Croix Boissee, 2019. Dit was een heet en warm jaar, grond is kalksteen en de wijn
heeft 2 jaar houtrijping gehad.
Wijn 7 is een experiment, test, op basis van ongeënte stokken. De druif is Grolleau, een
authentieke regionale druif die beter bestand is tegen phylloxera dan Cabernet franc is de
gedachte. De stokken zijn in 2011 geplant op een zandbodem.
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Vervolgens zijn we doorgereden naar de plek voor onze wijnproef met licht diner bij Charles
Joguet. Het was erg warm en dat gold dan ook voor de eerste wijnen. Gelukkig werden de
wijnen erna koeler geserveerd en geproefd. In 1985 is het wijnhuis overgenomen van iemand
die met pensioen wilde. Er wordt sinds 2006 organisch gewerkt (er wordt bijvoorbeeld geen
eiwit gebruikt om te klaren en wijnen worden niet gefilterd) en inmiddels ook biodynamisch.
De huidige wijnmaker is er sinds 2017.
Het aandeel Cabernet franc in de rode wijnen is 97%, hetgeen met andere druiven wordt
‘’aangevuld’’. In een heel goed jaar wordt ook een single vineyard wijn gemaakt. We hebben
7 rode wijnen van 2017 geproefd om goed de verschillende terroirs te kunnen vergelijken.
Daarnaast zijn ook 2 witte en 1 rosé geproefd. Nadruk van de proeverij ligt op 2017. Dit was
een erg droog jaar, veel verlies door de warmte, maar tenslotte kwam er 10 dagen voor de
oogst regen, waarmee frisheid en zachte tannine werden bereikt. Het wijnhuis heeft meerdere
bijzondere terroirs, zoals vlak bij de rivier alluviaal in verband met de rivierafzettingen.
Naast het jaar 2017 zijn van de Clos du Chêne vert ook de jaren 2014 en 2011 geproefd om
het bewaarpotentieel van cabernet francs aan te geven.
Geproefd zijn: Les Petites Rôches, La Cure, Les Charmes, Les Varennes du Grand Clos, Clos
de la Dioterie, Clos du Chêne vert.

Tekst: Marina Winkels
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4. Vrijdag 17 juni 2022 Saumur en Anjou
Om 8.30 uur vertrekken we met de bus richting het westen naar het wijngebied SaumurChampigny.
Het wijngoed Clotilde Legrand ligt in het plaatsje Varrains, een paar kilometer ten
zuidoosten van Saumur. Het is een klein familiebedrijf, waarvan de twaalfde generatie nu aan
het roer staat. Clothilde is samen met haar ouders eigenaar. Ze hebben 16 hectare cabernet
franc en nog een klein beetje, nog geen hectare, chenin. De gemiddelde leeftijd van de
stokken is 45 jaar.
Op het wijndomein worden
we hartelijk ontvangen door
Clotilde, een enthousiaste
gedreven jonge vrouw. De
liefde voor het bedrijf straalt
van haar af.
We beginnen in de wijngaard.
Dit is gezien de temperatuur
van ruim 35 graden een juist
besluit. Vroeger werd van te
voren een schema gemaakt in
welke weken er geoogst werd
en werden de plukkers
besteld.

Nu wordt in de eerste plaats naar de optimale rijpheid van de druiven gekeken en daarna pas
besloten wanneer er geoogst gaat worden. Dit komt de kwaliteit ten goede. Er zit veel verschil
tussen de verschillende jaargangen.
Na de wijngaard gaan we de koele kelder in, die zich 9 meter onder de grond bevindt, wat
zorgt voor een stabiele temperatuur. De kelder is in 1820 gebouwd. Van de stenen, die uit de
kelder zijn gehakt is later het huis gebouwd. Clothilde Legrand is een mooi wijnbedrijf, dat
bewust klein maar bijzonder wil blijven.
We sluiten af met een proeverij van twee rode en een witte wijn:
1. 2019 Saumur blanc, A l’Ecart
2. 2019 Saumur-Champigny, Les Lizières
3. 2011 Saumur-Champigny, Les Rogelins
De stijl van wijnmaken van Clotilde sluit aan bij de huidige internationale trend, wijnen met
meer elegantie. De opwarming van de aarde is voor de Loire eerder een zegen dan een
probleem.
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Aan het eind van de morgen vertrekken we bij Domaine Clothilde Legrand, houden een korte
stop bij Chateau Saumur voor een groepsfoto en gaan op weg naar Langlois-Chateau in
Saumur.
Het wijnhuis Langlois-Chateau bestaat sinds 1885 en heeft in totaal 95 hectare aan
wijngaarden, 5 hectare in Saumur, 11 hectare in Saumur Champigny en 33 hectare in
Sancerre. Ze timmeren goed aan de weg en ontvangen 12.000 bezoekers per jaar. Er is 4
kilometer aan ondergrondse kelders. Champagnehuis Bollinger is eigenaar van LangloisChateau. Persen en ander materieel van Bollinger krijgt in Saumur een tweede leven. We
worden rondgeleid door Agathe Aimard.

Er is een uitgebreide proeverij met 11 wijnen:
1. s.a
2. s.a.
3. 2016
4. 2021
5. 2021
6. 2020
7. 2018
8. 2020
9. 2018
10. 2020
11. 2010

Crémant de Loire, Langlois Brut
Crémant de Loire, Langlois Brut rosé
Crémant de Loire, Quadrille Extra Brut
Sancerre blanc, Château Fontaine Audon
Sancerre blanc, Château de Thauvenay
Saumur blanc, Domaine Langlois-Château
Saumur blanc, Vieilles Vignes, Domaine Langlois-Château
Saumur-Champigny, Domaine Langlois-Château
Saumur-Champigny, Vieilles Vignes, Domaine Langlois-Château
Coteaux de Saumur, Les Beaugrands
Coteaux de Saumur, Vieilles Vignes, Domaine Langlois-Château

De eerste Crémant gemaakt is van chenin, chardonnay en cabernet franc, een niet
gebruikelijke combinatie. De tweede crémant, de rosé, is 50% cabernet franc en 50% pinot
noir.
Tijdens de proeverij ontvangen we allemaal een taartdoos, waar onze lunch in zit.
Tekst: Loes van Kampen
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Vignobles Daviau – Domaine de Bablut in Brissac
Hartelijke ontvangst door de heer Christophe Daviau in een zeer markante oude omgeving.
Hier wordt volledig bio-dynamisch gewerkt e.e.a. comform de regels van Demeter
(certificering Demeter 2020).
VAN VADER OP ZOON...
Sinds het einde van de 19e eeuw wijdt de familie DAVIAU zich
uitsluitend aan de wijnstok en werd de korenmolen verlaten. Inmiddels
zijn meerdere generaties hierin geslaagd. Het is vandaag Christophe
DAVIAU, na een studie oenologie (Universiteit van Bordeaux) en een
expat in de Australische wijngaard voor een grote Franse groep, die de
wijngaard beheren. Zijn zoon, Antoine, voegde zich bij hem na enige
ervaring in andere regio's (Châteauneuf-du-Pape en Sauternes).

Geproefde wijnen
Domaine de Bablut Petit Princé

2018 Anjou

De spanning en levendigheid van
Chenin.
Anjou Een force de natuur, tussen kracht en
expressiviteit
Anjou Op het kruispunt van twee terroirs en
hun "cabernet".
Anjou Het aardige monster van het domein
Anjou De finesse van leisteen voor de
kracht van Cabernet Sauvignon.
Anjou Een "grenadinewijn", fris en
expressief.
Aubance Uniek", balans tussen zuurgraad
en zoetheid.

Domaine de Bablut Ordovicien

2018

Domaine de Bablut Confluens

2018

Petra Alba - Anjou Brissac
Rocca Nigra - Anjou Brissac

2018
2017

Cabernet d'Anjou

2021

Coteaux de l'Aubance Unique

2017

Coteaux de l'Aubance Grandpierre

2004

Coteaux de l'Aubance Noble

2001

Aubance De Grandpierrehelling , teken van
lichtheid.
Aubance Een uitzonderlijke zoetheid van
gekonfijte druiven.

Tekst: Hans Schers
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5. Zaterdag 18 juni 2022 Savennières en Muscadet

Savennières omvat 300 ha w.v. 150 in productie)
Chateau Epiré- Savennières kenmerken: sinds 1882 familie Bizard bezit, 10 ha verdeeld
over 9 plots Z-ZW, 1 kleine plot Cabernet Franc (geen AOC), rest Chenin Blanc; yield van
35-50 hl/ha gem. Bovenlaag schalie grond 40-80 cm, daaronder (beroemde) rotsbodem:
Phtanite ( is a dark, layered rock, composed of microcrystalline quartz and frequently loaded
with flakes of graphite, resulting from the metamorphism of radiolarite”, bron: Le Comptoir
Géologique) ; ‘green cover’ om de andere rij

Rondwandeling naar Le Hu-Boyau perceel begeleid door Paul Bizard (sinds 2018 hoofd, 5e
generatie), 55 mtr. boven Loire (en op slechts 200 mtr. van Loire) met ‘ideaal’ warm
microklimaat deels beschermd door bos en een gedeelte met wind (geen last van vorst).

>
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Paul is al jaren bezig met organisch werken en meldt ons dat hij vanaf volgend jaar ook
officieel biologisch is, omdat hij geen behoefte heeft om telkens zijn keuzes in de wijngaard
te moeten verantwoorden. Een techniek die hij in de wijngaard toepast is interessant om te
bespreken. Er is sprake van ‘cover cropping’, maar niet tussen elke rij wijnstokken (dit wordt
om-en-om toegepast).

Na de wandeling in de wijngaard werden we meegenomen naar de wijnmakerij. Deze bevindt
zich in een oude kerk; de kerk stamt uit de 12e eeuw en is in 1906 omgebouwd tot
wijnmakerij. Het unieke hiervan is dat dit de enige ondergrondse kelder is in Savennières, de
grond is namelijk te hard om uit te graven.
Na fermentatie gaat wijn in vaten (eik, kastanje of acacia) of RVS tanks gedurende 9
maanden. Na de proeverij krijgen we een uitgebreide lunch, faite à la maison, onder de
bomen; de buiten temperatuur liep ondertussen op naar 37* graden C.
Wat proefden we?







(plot) Le Parc 2020- Savennières- grond: zandsteen schalie, hand geplukt in 2-3
rondes, opvoeding: RVS 9 mnd. Frisheid/fruit/floraal met balans bitterheid
(plot) Le Hu-Boyau 2018- Savennières- grond : zandsteen schalie en phtanite, hand
geplukt in 3 rondes, opvoeding: 18 jr oude eiken en/of acacia vaten gedurende 9 mnd.
Smaak concentratie mede door meer extractie, Bewaarpotentie 10-15 jr, concentratie.
(plot) La Croix Picot 2019- Savennières- grond Grond: Ryoliet (verouderd lipariet,
een op graniet lijkend vulkanisch stollingsgesteente met felsische samenstelling. Het is
een uitvloeiingsgesteente en bestaat voor meer dan 68% uit silica. De naam ryoliet is
gevormd uit de Griekse woorden ῤεῖν, stromen, en λίθος, steen. Bron: Wikipedia) ;
hand geplukt in 3 rondes, opvoeding in 1 tot 18 jaar oude eiken vaten gedurende 9
mnd. Bewaarpotentie 8 jr.
Las Cases 2018- Savennières moelleux (1% van tot. productie), grond: zandsteen
schalie, mix van plots, late handpluk, opvoeding: eik. Bewaarpotentie 20 jr. Geel fruit,
witte bloemen. Per jaar wordt bekeken of deze wijn überhaupt gemaakt kan worden
i.v.m. weersomstandigheden.
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Le Parc

Le Hu-Boyau

La Croix Picot

Las Cases

Alle wijnen en verdere info op www.chateau-epire.com

Hieronder staat een Vignoble de Savennières kaart (met dank aan Marck Koolen)

14

Verslag studiereis VVN Loire

Muscadet - Domaine Landron Chartier in AOC Muscadet Coteaux de la Loire,

3 grondsoorten : micaschiste (in Ligné), gneiss (in Oudon), micorogranite (in St. Géréon)
Muscadet als wijntype werd in periode 1980-2010 sterk bepaald door volume en lage prijs
inkoopkracht van supermarkten; négociants hadden de markt in handen. Muscadet als
druivenras leent zich hier echter totaal niet voor, gezien deze terroir zeer laat spreken in de
uiteindelijke wijn.
Familie Landron had duidelijk een andere en duurzame relatie en kwaliteit visie en richtte
zich vooral op particuliere afzet. Gebruik van alleen natuurlijke gisten, opvoeding wijn in
beton, houten vaten en amforen. Handoogst, focus op minerale smaakexpressie. Productie
15
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250.000 flessen/jaar, rendement 30 hl/ha. Ze produceren 21 wijnen van volumeverdeling 1/3
melon de bourgogne, 1/3 pinot gris en 1/3 gamay.

Onder de bezielende leiding van Bernard Landron proefden we uit vat (wijn uit fles is
namelijk voor amateurs, wijn uit vat is voor de professionals):
1. Melon B., 100% Melon

de Bourgogne blend 2021:
jong, fruitig, Vin de France,
grond schiste
2.
in wording: La
Grande Ouche 2020, 6 mnd
sur lie, 2 jaar opvoeding
totaal; Oudon gedeelte; gneis
grond
3.
in wording: Le
Ponceau, Ligné gedeelte;
micaschiste grond; rijk, rond,
langer mondgevoel
4.
in wording:
Champtoceaux, micrograniet
grond, nog volop op ontwikkeling, nog niet complex, droog, klein zoetje in nasmaak
5. Orange wijn van pinot gris, ongefilterd, vegetatieve tannine
6. Pinot gris, droog, test, microganiet grond; rond, mooie zuurgraad, fris, fruitig, RVS, 2
mnd hout
7. Pinot gris, appellatie Malvoisie Coteaux d’Ancenis, 38 gr. restsuiker en goede balans
met zuren, venkel tonen; zoet graad is geen doel maar ondersteunt het fruit.
16
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8. Gamay, micaschiste grond, nieuw perceel, veel fruit, veel zuren, nog groene tannines
9. Gamay Les Clefs, veel fruit en zuren, rondeur, kruidig, grondsoort gneiss (Oudon)
10. Gamay Etherie, 3 weken maceratie in open vaten, vol, fris, zachte tannines, daarna 1
jaar op vat, 1 jaar in beton, 2 jaar op fles
11. In wording: Clair Mont Cabernet Franc, grond micaschiste, paprika geur, veel zachte
tannines
NB: 2. , 3., en 4. Verschillen alleen in grondsoort, vinificatie is gelijk.
De orange wine van pinot gris verdient nog even een extra uitleg. Blijkbaar is pinot gris in dit
deel van de Loire het oudste druivenras, na de phylloxera-ramp was het ras bijna uitgestorven
in de regio. Landron maakt er op dit moment een orange wine van.
Daarnaast is er bij wijze van toeval een mooie wijn ontstaan; de pinot gris werd 5 uur geperst
i.p.v normaal 1 uur (door een vergissing van een medewerker), wat bleek, dit kwam de wijn
ten goede.
Alle wijnen en verdere info op landronchartier.fr
Tekst : Greetje Kools en Olav Meyknecht

Na afloop van de proeverij rijden wij terug naar het Kyriad hotel in Tours waar wij onze reis
ook waren begonnen. Wij hebben ons afscheidsdiner in restaurant O PALAIS in het centrum
van Tours. Ton bedankt namens de groep Job en Ruud voor de organisatie, zeker Job heeft
een geweldige job vervult met het regelen van alle bezoeken bij de wijnhuizen. Zijn kennis
en enthousiasme maakte dat wij een hele leerzame en leuke wijnreis hebben gehad.
Voor uitgebreide informatie over deze geweldige wijnstreek zie: De Loire Valley AOC Guide.
Deze gids is te vinden op de site www.vinsvaldeloire.fr als loire_valley_aoc-guide.pdf

Deelnemers :
Greetje Kools
Ton Pinxten
Marck Koolen
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Marina Dunsbergen
Pieter Westerhof
Loes van Kampen
Ronald Mann
Olav Meyknecht
Heleen de Muinck-Keizer
Peter Kraan
Han Verhoog
Hans Schers
Jan Vegter
Jolande Vos
Ruud Winkels (organisator)
Job Joosse (begeleiding en organisatie)
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