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VINÖGMLfKY
In België gaan we het graag ver zoeken,terwijl
er ook dicht bij huis veel fijne en lekkere wijn
is. We kennen allemaal Sancerre en Pouilly-
Fumé, de sterappellaties uit de Centre-Loire,
maar kent u ook Menetou-Salon, Quincy,
Reuilly, de Coteaux du Giennois of het
kleine Chateaumeillant? Samen vormen
deze appellaties de'Vins du Centre-Loire'in
het oostelijke deel van de Loire, en dus het
dichtst bij ons, En er is goed nieuws. 2013
was een uitstekend jaar in de Centre-Loire.

De Wijnen van Centre-Loire:

Zoveel finesse, zo dichtbij
D a n k / i j cic r-1S du ree h t s r K c k s \ in Pmjs
mai het s t idje dien loopt v i n d e n wc tic
eerste ippellatit v in de Vins du ccntrc-Loirc
op ii ipti ^ u n i t j e s r i jdt n \ in Bi ussc.1 ^0/c
hebben het over de Cote lux du Giennois
een jonge A O P elle in 1998 de hoogste
status kreeg De tot ïle ainplant bednagt
ZOO hectare, waarvan 105 sauvignon blanc
en de o\engc pinot noir en gamav Zestig
ki lomert r ten /uiden vin Glen \mden we
Pouilly bar Loire eent ium van de bekende
appellancs Pouill) tuine en Pouilly sur
I oire zelf. \crimircl om 7ijn bodem van
foss ie le oestersehelpen en zoveel meer
Op een totale aanplant van l 302 heetaie
v melen we d. ii ook sleehts 30 hectare ehas
selas Deze d ru i f mit; iii de/e regio alleen
in de appellatie Pouill) siu Loire gebiuikt
w orden

Ten noordvv t s t e n v in P o u i l l v v i n d e n we
het vernairde Sancerre Hier spreken we
v in de grootste ippcllatic ui t de regio in
termen van aanplant en produecic In S in
eerre vinden we behalve sauvignon bline
ook een belangrijke produetie v an rode w i]n

I l ~ 000 hO en rose (l O 000 hl) op basib v an
pinot noir Ten vvesren v i n S intern, ligt de
hcuvcHchngc ippellitie Menetou Silon
\oor ve l en bekend als de kleine broer van
Sineerre Klein vooial dan in de beteke
nis vin een kleinere produetie er is sleehts
535 hce t i rc i inplant verspreid over tien
gemeenten, waarvan 3^8 ha sauvignon
blanc en 186 ha pinot neuf Met ineiere
woorden zowat 35% van de aanplant is
bestemei voor roeie wijn en love Vinden we
Menetou Salon al regelmatig in de bars en
brisseneen van Parijs dan is dat nauwelijks
het geval buiten Frankrijk 88%vandepro
dut tit bli jf t binnen de landsgrenzen Hier is
vveik lan de winkel!

Nogverder naar het westen ter hoogte van
Bout ges op cle ( inde rerisscn' boven cle
oevers van de Cher v inden we Quint) Ook
hier spreken we over een kleine appellatie
(2^0 heet irt) exc lus ie f bepl int m e r s iu
v ignon blane Net als de vorige appellntie
is deze nog maar weinig bekend buiten de
grenzen vin Frankrijk sleehts 12% van de
pioduetie is bestemd v oor de export In het

\ e i l engde van Q u i n e v v i n d e n w e R e i i i l l v
een A OP mer opnieuw een inder profiel
naast sauvignon bl int (109 ha ), vinden we
hie r flink v\ it pinel! noir (63 ht ) en pinot
gris 14^ ha ) Hier w oi dt dus ook behoorlijk
wat rode \v i jn en rose geprodueeerd

\ls jongste appellatie (A O P sinds 2010)
biedt de Genere I cure een buitenbcen
tje gemaind Chateaumeillant wiarvan
cie w i j n g a i den ( s l eeh t s 9} heetare) op
ciezelfde breedtegiaid liggen als de zuide-
l i jke Bourgogne Hier v inden w e geen witte
w ijn Enkel pinot noir, gamav en pinot gris
wolden Ille! veibouvvd De rode wijnen en
rose s van Chateaumeillant w orden v oorna-
mehjk geconsumeerd in eigen regio slechte
2% v e i la it tic I i i iclsgren/eii

Met uideit vvoordtn t ik \ in de wijnen
h e e f t zi]n eigen kw i h t c i t c n en samen
maken zi j een kleurrijk en heer l i jk gevan
eerd verhaal Hier vil t voor ons Belgen,
nog heel wat heerhjks re ontdekken zelfs
in het gt slaagde laatstt millesime 201 ^
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De winnende ligers' opnieuw geproefd
Jaarlijks worden op het Salon van Angers de beste wijnen
van de Loire bekroond met Ligers Op de proeftafel van
Vmo-Magazine verschenen er bijgevolg een selectie van
Ligers van de Centre-Loire die eind januari nog werden
voorgesteld in Angers
Naar goede gewoonte werden de wijnen blind voorgesteld
aan de jury van Vina Deze jury bestond uit exact l O profes-
sionals 2 wijnjournalisten 3 wijndocenten, 2 wijnhandela-
ren 2 wijnconsulenten en l wijninkoper De uitslag vindt u

hieronder in orde van appreciatie
Niemand is onfeilbaar, zo heet het Dus verschillen met
de uitslag tijdens de Ligers zijn niel uilgeslolen Vooral
ook omdat de (erg jonge) wijnen bij de Vino-tasting twee
maand meer op de teller hadden en dus meer tijd kregen
om zich te zetten' U kan in ieder de uitslag die deze wijnen
in Angers behaalden natrekken op de webpagina http //
www vins-centre-loire com/palmares/liste asp7ID=48

j VINO 'TROPHY' (+92%) j

I Fournier Père ct Fik 'Cóte de Morogues' (Blanc),
Menetou-Salon2012 (B9)

VINO 'FAVORIETEN' (GOUD +88%)

Erg geraffineerde neus \ ol fraichcui Citiuszestc, himé-toets, vleugje
buxus, kruisbes en Miursteen maar ook \\at brioche Evenwichtig
tn aangenaam rond op de tong, 'gras', fijne terugkeer \an c i t rus
en materie in het palet, delica.it, harmonieus, fijn en fris tot in de
afclronk, praehtwijn

I Domaine Chameau, Pouilly-Fumé 2013

Expressieve en aangenaam minerale neus, citrus (l imoen), grannv-
smith kriusbes mooi siuvignon-getypeerd Tintelende frisheid in
de mond met gulle ren o van geel en groen f ru i t in het palet en een
fi jn bittertje in de a ld ionk dat dè harmonie compleet maikt

I Jean Pabiot et Fils 'Les Chantebines', Pouilly-Fumé 2013

t ' - L - -- ^ , ^
(•u »y.n '%*•> H

" ^S8B^^^B^^
Intense kleur met gouden reflecties Gulle neus met tropisch f ru i t ,
maar ook een delicate minerale en florale ondertoon In de mond
fijn steekspel tussen rijp geel frui t en frisse toetsen Nodigt tut tot
kuke cxpc-nmentcn met oosterse gerechten

I Cave de la Petite Fontaine (Blanc), Sancerre 2013

Complexe, frisse neus met eitrustoetsen (limoen, pompelmoes),
kruisbes, gemaaid gras en ook wat perzik Fumé-toets. In de mond
een mooie fondeur, retour van rijp f ru i t Fvenvvieht, structuur en
lengte Mooie, klassieke sauvignon met bcwaarpote-ntie

I Vincent Siret Courtaud (Blanc), Quincy 2013

I rg aangename neus met expiessicvc fruutocts, citrus en tropisch
f ru i t , kruiden Fris in de mom! met goed gestoffeerd palet en fijn
bittertje in de afdronk.

I Fournier Père et F i l s ' I es Deux Cailloux' (Blanc),
PouilH-Iumé2012

Complex aroma met een \Ictigje silex, \Ieugje limoen en asperge.
Mooi sauMgnon genpccrd T i n t e l e n d e ouver ture , tns ^roen
zomerfruit, fijne retro van \ uurscecn Lengte

I Jacques Rouzé 'Vignes d'Antan' (Blanc) , Quincy 2013

Fraaie, /elfs verleidelijke ouverture met e unisse s tc, kriusbes, mango
en zelfs wat appel In de mond consistent en evenwichtig met licht-
jes minerale afdronk

I Pierre Prieuret Fils (Blanc), Sancerre 2013

Brut de cuve Complex met minerale tonen maar ook i t jpe limoen
en groene appel. In de mond sappig en vctjes op de tong. Afdronk
met vuursteentoets Mooie lengte.
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I Les Rouesses (Blanc), Reuilly 2013 I Roger Champault et Fils 'Les Pierris' Rouge, Sancerre 2012

Discrete neus Niwalsen citroen, lichte fumé-toets Goed gestof- Intens robijnrood. Mooie rijpe neus. 'snoepjes', vet rood zomerfruit.
feerde Jan/et met volop citrus, rraicheur maar ook structuur Wijn bessen, fraaie pinot-c\penng, kruiden Palet met goede imaak-
inci cci! mooie toekomst diepte, retour van pi t frui t , perfecte tannine

I Domaine du Loriot (Blanc), Menetou-Salon 2013 IJcan-Charlcs Borgnat (Blanc), Reuilly 2013

Jonge wijn met nog groene reflecties Rijp fruit, kruisbcs, maar ook
een vleugje honing FraJcheur, evenwicht en elegantie in de mond
1-ijn bittcrt|c in cle afdronk

I Daniel Reverdy et Fils (Blanc), Sancerre 2013

Aroma's van rijp stecnwit (perzik) en tropisch fruit, toets van Turks
fruit. In de mond fijn en strak met een goede structuur en fris tot
in de afdronk

I Francis Blanchet 'Calcite', Pouilly-Fumé 2013

Ingehouden ai oma NTa waken limoen en citrus^este, mmeiale toets
Goed evenwicht, fijne nnzet in cie mond, strakke en minerale finale
met veel finesst

Tint met gouden reflecties Neus van gemaaid gras, pompelmoes,
vuursteen Zachte i.m/ct met retro van r i jpc icrusf ru i t en vuursteen
F-ijne fumé toets in de finale

• La Tour St Martin 'Pomrnerais' Rouge, Menetou-Salon 2012 I Domaine du ("naulot'Parenthèse' Rouge, Chateaumeillant 2012

Verleidelijke ouverture met fume toets, lentebloesem, gekonfijt pit
fruit, lichte lcdertoets. Harmonieus palet meteen mooie concentra-
tie, fris- met krokante tannine Wijn met potentie.

Rokerige ouverture, zachte kruiden, toets van sappig rood pitfruit
en een vleugje gegrild vlees In de mond rechtlijnig maar consistent
met goede fruitrctour en fi aai geknoopt Plcvieruijn

2013: Een uitzonderlijk millésime in dè Centre-Loire
Als het over de oogst van 2013 gaat. hebben we het als Belgen moeilijk om de ramp-
verhalen uit dè wijnregio's le geloven Wat krijgen we te horen"7 "Een le lange winter (tot
daar toe) late vorst, hagelbuien tijdens de bloei hagelbuien tijdens de oogst" Maar in
België kregen we de mooiste zomer sedert lang Nauwelijks regen, weinig dagen onder
de 25°C en ook een prachtige maand oktober We zien dus meer raakpunten met wat
er in Centre-Loire gebeurde De winter zorgde voor een late bloei en kleinere trossen
Maar net als België kreeg de Centre-Loire een schitterende zomer die hep van 20 juni
tot midden september Men kende weinig ziekten en de voorraad grondwater bleek in
het algemeen voldoende om hydrostress te voorkomen Het rijpingsproces verliep dus
veelal ongehinderd In de tweede helft van september waren er regens, maar bleven de
temperaturen zacht Op die manier werd voor een verdere opbouw van suikers gezorgd
terwijl de zuurgraad langzaam bleef afnemen en de aroma's verfijnden
Hier er daar ontstond er botrytis, maar die was van de edele soort (pournture noble).
Botrytis is een normaal verschijnsel in jaren waarin er later wordt geoogst Het voegt
rondeur, aromatische finesse en complexiteit toe aan de wijn Wie de sauvignon na 7
oktober oogstte, kon ook rekenen op een mooi evenwicht tussen zuren en fruit
De witte wijnen hebben op dit ogenblik een sterke florale expressie en worden geken-
merkt door een (nog) lichtjes nerveuze stijl Het zijn wijnen met een interessante zuur-
graad en goede structuur, wat een waarborg is voor de toekomst

De rode wijnen hebben een mooie intense tint en een complex aroma met zowel rood (framboos) als zwart fruit (braam) De
tannine is krokant tot zelfs soepel
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I La Gemière Rosé, Sancerre 2013 I Les Coteaux 'Cuvée Angélique' Rosé, Menetou-Salon 2012

Licht modieus rosé. Charme van bloemen, geplet rood zomerfruit Rosé mer violette reflecties. Erg expressief met aroma's van zowel
Fraaie aanzet in de mond, luchtig rood fruit in het palet, retio van lood als zwart f ru i t . Goed gestoffeerd palet met body. Dit is een
bloemen en aangenaam in de afdronk. krachtige type losé met structuui

I Bernard Aujard (Blanc), Reuilly 2013 I Philippe Portier 'La Quincyte' (Blanc), Quincy 2013

Neus met rijp geel fruit en kruisbes maar ook frisse florale toetsen
en wat gemaaid gras. In de mond eerst gul, dan stak met mooi ver-
weven zuurtjes. Goed getypeerde sauvignon.

VINO 'STERK AANBEVOLEN' (ZILVER: +84%)

I Bituriges 'Oppidum' Rosé, Chateaumeillant 2013

Du.pio/i lint Primair f ru i t , viooltjes, 'rode snoepjes'. Evenwichtig
en fris in de mond met een roinigc toets in de finale.

I Daniel Reverdy et Fils Rosé, Sancerre 2013

f»!

Intens roos gennr Impressies van veenbes en gebak. Verfrissende
aanzet, fluwelig op de tong, goede s t ruc tuur en goede, strakke
afdronk

I Domaine Quintin 'Frénésie', Coteaux du Giennois 2013

Flatterende ouverture met expressief zomerfruit. Lichtvoetig, maar
ook evenwichtig en soepel in de mond. Lichtjes verstrakkend naar
de finale toe.

I Sagct-La Perrière (Blanc), Pouilly-sur-Loirc 2013

Lichtgele schittering in het glas. Impressies van citrus en groene
appel, lichte kruidige toets. Mond\ullcnd met mooie traitre to u r.
Aangename minerale afdronk.

Lichte evolutie in de tint. Klassieke sauvignon met expressief rijp
citrusfruit. In de mond erg fris en rechtlijnig met strakke retour van
citrusfruit.

I Fournier Père et Fils 'Les Belles Vignes' Rosé, Sancerre 2012

Florale ouverture, rozen, na walsen impressies van abnkoos en fram-
boos. Rond en gul op de tong, /acht f ru i t in het palet, fluwelig en
makkelijk. Plezierwijn.
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Serge Dagutneau traction, Pouill) Fume2013

I
Intens gele trne kerst discreet naopsehudden florale toetsen cngcel
frui t Ook m cle mond discreet v\el rVuehet i r en tvcnuitr i t ig met
fijn bittertje in de of d ron k

I Na i r and Suberville 'Reflet dts Sept Jronts' Rose,
ChïtfUimcillant 201"?

Rose met etn %leug)e uicnsehil in de tint Morale ouverture met
na «.luidden ook rrimboos In de mond aangenaim (ruit igeii
luehtii; Ideale. terris)es\M|n

I Miehel Langlois 'C hamp de la Croix' Rouge
Coteaux du giennois 20n

Geconeentreerd tobijnrood Luehtig rood en iv, ut hui l in de neus
kruiden Ueugjc. lumcr Khssiek op£;ebouude struetuur krokante
t u in i iR Vc.idn.nt rust

Michel Cord iillat 'Cm tc. Digobert' Rouge, Re'uilK 2012

I
Chirmintt sappige neus \ tn \ers geplet lomtrfruit een vleugje
krii ipelh»ut In di. mond stnkkcr met ingehouden f r u i t en kro
kin te cmn int ( iTst ionomisch tspe wijn

• Denis Jamam I es Pierres Platts Rouge, Reuilly 201}

I
Helder robijnrood s^etint N e t en minet i i l tegelijk kru den toast
Rond en l ini^en i im in de mon l met ec. n l mgem im t mm ne r istt.r
\ r iendel i ike ifdronk

I Christian Lau\trjat 'Perle Blaiiehe' (Diane), Santerre 201 ^ I Daniel Re\erd\ et Fils Rouge Sancerre 2012

L lehtgeel getint met gouden rerlecties Eerst v\ it re d lie tie Na C,oed onderbouwde ont Fers! ledertotts en zoethout n i n i l sen
opsehudden mint r i l t impie-isies Ook \% it bnoehe tn pei/ ik (lene lood en z\\ u t I r u i t rriise i inzet in de mond soepel sappig op dè
reuzt luizet goed gestofieeid palet mineraliteu iii de hiialc Prima cong met goede tannine VC ijn niet peitentieel

Aristide Spies
Tussen twee internationale Concours werkt Aristide Spies (3ème Sommelier
van dè Wereld) voornamelijk bij La Cave des Sommeliers aan de zijde
van Pascal Carte te Habay HIJ durft zichzelf gerust een fan noemen van
de rode wijnen van Sancerre omdat ze voor hem vleziger en meer gestruc-
tureerd ZÏJH dan hun broertjes uit de Elzas Zijn lievelingswijn9 De pinot noir
Sancerre van het Domaine Eric Louis - Les Colliers de la Pauline Spies 'Het
is ook een schitterende gastronomische wijn voor diegenen die iets anders
willen dan wit wegens tannineloos bovendien is hij perfect gezelschap
voor diverse visschotels Bovendien serveer ik het graag bij gevogelte wit
vlees en zelfs diverse kaassorten En dan is er nog het verhaal van de al-
cohol op een ogenblik dat veel wijnen door het alcoholplatoid van 14°
gaan is het leuk dat we hier met een wi/n te maken hebben die nauwelijks
12 5 a 13° haalt Niet onbelangrijk
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