Closing the
gendergap !

Germain Lanneau vergast de commanderijleden op een proeverij met wijnen
van female winemakers
Wij krijgen één champagne, drie witte en vier rode wijnen!
Wij zijn benieuwd.
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Champagne Duval Leroy
Champagne, Vertus
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Suiker: 6gr, prijs op het domein: €30,17

Arlette Wille: Champagne met drie druiven. Lichtgele kleur, een mooie pareling, geuren van
brioche, wit fruit, perzik, bloemen en getoast, mooi en goed gedoseerd zuur, en een licht bittertje in
de afdronk, een mooie champagne om te starten.
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Clos des Nines
France, Coteaux du Languedoc

Biodynamisch, €15

Anne Vion: Een lichtgele wijn met nog een groen tintje, mooie schittering, in de immobiele fase
licht bloemig met een licht gerookte toets, bij het walsen komt opnieuw het bloemige naar boven
met wat tropisch fruit, een gekonfijte toets met rozijnen, een licht vettige start met naar boven
komend zuur en een bittertje waarschijnlijk van de vermentino druif, ik denk dat de wijn nu moet
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gedronken worden, door de licht vettige start weet ik niet goed wat de gerechten zijn die erbij
passen, wellicht vis met een lichte saus.

Catherine Marshall Wines
South Africa, Elgin
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Wine estate

Catherine Marshall Wines

Grape variety

100% Chenin blanc

Winemaker

Catherine Marshall

Alcohol level

13.5% vol.

Vintage

2016 (release date November 2017)

Serve at

12°C

Country

South Africa

Food pairing

Wine of origin

WO Cape South Coast, Elgin

Seared Cape salmon, scallops, mussels with saffron,
fragrantly spiced white meat, sushi

Name

Catherine Marschall Amatra Jono’s Wave

Cellar

Until 2022

Type and style

Dry full white wine

From the Vine to the Wine

Producing hand-crafted, premium wines. The vines grown in cool climate conditions, produce intense, bright, pure and
fresh wines of character.

Tasting notes

White peach top notes with fleshy ripe nectarines on the core and crisp green apple acidity fans out the tail on the finish. A
rich, mid palate of lanoline adds depth and complexity to the wet granite stone texture.

€13,5
Veel kalk in de bodem,

Carine Merlier: Strogeel en een aromatische bom, mooi schitterend met mooie tranen in het glas,
immobiel vind ik ananas, exotisch fruit met iets mineraals, een beetje petroleum smaak, smaakt
naar kweepeer met een bittertje in de afdronk, een mooie wijn die goed in balans is, met een lange
afdronk.

Domain Barbara Forès
Spain, DO Terra Alta
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Domain Barbara Forès
Spain, DO Terra Alta
Wine estate

Bárbara Forés

Grape variety

97% Garnatxa Blanca, 3% Viognier

Winemaker

Marie-Carmen Ferrer

Alcohol level

14.5% vol.

Vintage

2018

Serve at

8°C

Country

Spain

Food pairing

Poultry, rice, fish, raw, eggs, steamed shellfish

Wine of origin

DO Terra Alta (close to Tarragona)

Cellar

Until 2022-2023

Name

El Quintà

Type and style

Dry full white wine

From the Vine
to the Wine

22 hectares of vineyard with sandy soils and silica sediments allows to
combine altitude and orientation, the pains and the hills, the shade and the
sun. The vines are over 60 years old.
Alongside cultivation with natural products and organic manure. After the
manual harvest, the grapes go through skin-contact maceration for 24
hours. The fermentation takes place in 500-litre French oak barrels. This
wine is aged for 6 months in the same barrels with its lees.

Tasting notes

Mature, intense and elegant wine which express the unique character of the
terroir. The aroma of ripe white fruit stands out, with flowery notes on a
roasted background. In the mouth, it is fatty, lingering and dry. Intense nose,
fragrant aromas of white fruit (pear), white flowers (cherry tree, almond
tree), freshly cut grass and fennel. Greasy mouth, meaty and fresh.

€16

Christiane Derijckere: een wijn met een vrouwelijke kant: kort en krachtig, een mooie kleur,
diepe strokleur, heldere mooie tranen met een hoog alcoholgehalte, sterke aroma’s na het walsen,
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fruitig: vooral peer en een rijpere aangename ananasgeur, de lichte houttoets is discreet, een
goede verhouding prijs/kwaliteit. De wijn is een goede begeleider van een vet gevogelte: een
bressekipje of gebakken rode zalm, al bij al een aangename mooie wijn met een lange afdronk.
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Wine Estate Heimann
Hungary, Szekszard
Wine estate

Heimann Csadli Birtok

Winemaker

Heimann Ágnes

Vintage

2015

Country

Hungary

Wine of origin

PDO Szekszárd, Baranya Valley

Name

Kékfrankos Alte Reben 2015

Type and style

Red powerful wine rich in tannin

From the Vine to the
Wine

Yield: 1 kg/vine
Fermentation in cement and plastic fermenters,
partly whole clusters
Aging: 18 months in first and third filled Kádár
Hungary barriques.

Tasting notes

Full flavoured, medium bodied dark dry red with
hints of spice. . Light and fresh red berries Very
elegant. Well balanced and a nice long aftertaste.

Wine Estate Heimann
Hungary, Szekszard
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Grape variety

100% Kékfrankos (Hungarian name for Blaufränkisch
and Lemberger)

Alcohol level

12,5%

Serve at

17-18°C

Food pairing

Mature and hard cheeses

Cellar

Before 2022

€12 ongeveer,

Lieve Christleven: Deze wijn doet ons denken aan een Oostenrijkse,van Leth bijvoorbeeld,
dezelfde kleur, helder, wij ruiken rode besjes, kriekjes, ook iets animaals, wat ook opgemerkt wordt
in de mond, op het eind krijgen we mon chéri in de smaak, in de afdronk is er veel kruid en wat
stofferigheid, en wat groene smaak die blijft hangen op het einde. De invloed van houtlagering is
duidelijk merkbaar.
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Winery Filipa Pato
Portugal, Bairrada
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Winery Filipa Pato
Portugal, Bairrada
Wine estate

Filipa Pato

Grape variety

100% Baga

Winemaker

Filipa Pato, daughter of the leading producer in the
Bairrada region in Portugal

Alcohol level

12%

Vintage

2017

Serve at

16°C

Country

Portugal

Food pairing

Easy drinker, red meat, between friends

Wine of origin

Beiras, Bairrada D.O.C.

Cellar

Until 2022

Name

Bairrada Tinto ‘FP’, Filipa Pato

Type and style

Light bodied fruity practicing Organic red wine

From the Vine to the Wine

Winemaker Filipa Pato is passionate for the traditional, indigenous grape varietals
of Portugal; her motto is Vinhos Autênticos Sem Maquilagem (authentic wines without makeup).

Tasting notes

The expression of the sun plus influence of the atlantic ocean . The sea breeze gives the wines a perfect an intense aroma,
complexity and a balanced acidity. Well presented in this Baga very well achieved. Baga, but this wine is extremely fruity.
Aromas of raspberries, blackberries, mulberries, all them very ripe, medium to high acidity, worked tannins, fruity end, acid
too. Firm nose with intense fruit and some chocolatey, earthy notes. Lovely concentration to the spicy, earthy palate with
nice minerality underlying the rich fruit. Very ripe. To compare with a ripe Beaujolais.

Filipa makes wines for drinking, not tasting” & Wines without makeup!

€14,96: flesjes van 50cc
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Geert Huysentruyt: Iets speciaals met een vrij onbekende krachtige druif: baga 100%, deze druif
is verwant met nebbiolo, dus veel zuur, in de aroma’s komt wat meligheid naar boven, er zijn
opstuivende zuren en een vegetaal karakter, zachte aanzet in de mond met een kirsch ondertoon,
de tannine is versmolten, de wijn heeft een mooie lange afdronk, ik ben verbaasd dat Germain hier
een amforenwijn durft presenteren. Een heel lekkere wijn, die duidelijk laat zien waartoe de
wijnmaakster in staat is.
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Azienda Agricola Foradori
Italia, Trentino

Azienda Agricola Foradori
Italia, Trentino
Wine estate

Azienda Agricola Foradori (Dolomites)

Grape variety

100% Teroldego

Winemaker

Elisabetta Foradori, one of the most influential
female winemakers in the world.

Alcohol level

12.5%

Serve at

17°C

Vintage

2015

Food pairing

Meat, pasta and cheese

Country

Italy

Cellar

Before 2022 (estimation)

Wine of origin

IGT Trentino (Alto Adige), Campo Rotaliano

Name

Foradori Teroldego Vigneti delle Dolomiti IGT

Type and style

Natural, organic, biodynamic medium bodied wine

From the Vine
to the Wine

Agricoltura biodinamica
Terroir: The vines are cultivated on different alluvial soils with sand
and gravel with different exposures and with differing quality
Fermentation: in cement tank
Aging: 12 months in wood and cement tank
Annual Production: 50,000 bottles

Tasting notes

Rich, dark, minerally, superb biodynamic wine; marked by the purity
and intensity of the fruit. Soft yet penetrating its sweetness is backed
by a supporting acidity that weaves elegantly amongst the fruit.
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Jean De Crits: Zeer intens gekleurde wijn met een lichte waterrand, maar gezien het jaar 2015
nog in zijn primaire fase, bij het eerste contact een licht animaal toetsje dat vlug verdwijnt, zeer
aanwezige bosbessen en wat sinaasappelschil, in de mond ervaren wij enorm veel fruit en een
relatief lage alcoholgraad, een positieve verrassing. Veel elegantie, geen blockbuster maar finesse,
een wijn waar mijn hart voor een deel inzit, ondanks de Italiaanse herkomst. De wijn smaakt!
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Azienda Agragia Scacciadiavoli
Italy, Umbria
Wine estate

Azienda Agragia Scacciadiavoli

Grape variety

60% Sangiovese, 15% Sagrantino, 25% Merlot

Winemaker

Liù Pambufetti

Alcohol level

13.5%

Vintage

2015

Serve at

18-19°C

Country

Italy

Food pairing

Soups, pastas, red meat dishes

Wine of origin

DOC Montefalco

Cellar

Lends itself to aging for years

Name

Montefalco Rosso

Type and style

Red powerful wine full bodied with light oak flavour

From the
Vine to the
Wine

Ferment the destemmed grapes separately; one month
fermentation; blending the grapes and aging in aged
barrels made from French oak and large tanks for 12
months and then in the bottle for a minimum of 6
months.

Tasting
notes

Colour: deep, red ruby, with violet hues
Bouquet: elegant, persistent and fruity with notes of
spice; the nose has aromas of small red fruits.
Good structure. Tannins and the acidity are well-balanced.
Long fruity finish.

Azienda Agragia Scacciadiavoli
Italy, Umbria
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€15,60

Jos Leplae: Donkerrood in het glas met een lichte evolutie, vrij intense kleur met een lichte
waterrand en een hoge viscositeit. De geur is immobiel groen, evoluerend naar cassis en rood fruit,
een complexe neus, aards, animaal, champignon en kruidigheid met lauriertoets, een zachte aanzet
met versmolten tannine, voldoende ondersteunend zuur, een redelijk frisse afdronk. Deze
‘duivelverdrijver’ is de perfecte afsluiter van de ‘female winemakers’-proeverij.

Verslag: Luc Van der Straeten met gebruik van de powerpoint van Germain Lanneau
Foto’s van Inez Vandenbroucke en Luc Van der Straeten
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