DE ‘LOIRE’ MET ZIJN PRACHTIGE KASTELEN …..
…. EN LEKKERE WIJNEN

VAL DE LOIRE in cijfers en cépages
• 2,47 mio hl in 2019 (=7% Franse wijnen), waarvan
• 2,06 mio hl in AOP (=11% Franse AOP’s)
• 1,82 mio hl verbruikt in Frankrijk
• 57.100 ha waarvan 47.400 ha voor AOP
• 51 AOP’s en 6 IGP
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MOUSSEREND

CABERNET FRANC
CHENIN BLANC
GAMAY

SAUVIGNON BLANC
MELON DE BOURGOGNE
CHARDONNAY

APPELLATIES IN PAYS NANTAISE
• Gros Plant du Pays Nantais

• Champtoceaux

• Muscadet

• Coteaux d’Ancenis

• Muscadet Coteaux de la Loire

• Fiefs Vendéens
• Brem
• Chantonnay
• Mareuil
• Pissotte
• Vix

• Muscadet Côtes du Grandlieu
• Muscadet Sèvre et Maine
• Clisson
• Gorges
• Le Pallet
• Château-Thébaud
• Goulaine
• Monnières-Saint-Fiacre
• Mouzillon-Tillières
• Bezig met de erkenning:
• La Haye-Fouassière
• Vallet

MUSCADET SEVRE ET MAINE
100% DROGE WITTE WIJN – 8000 ha

MUSCADET SEVRE ET MAINE –
GEMEENTELIJKE ‘CRU’
100% DROGE WITTE WIJN – 6000 ha

• AOP (AOC) sedert 14/11/1936 en gewijzigd per 9/11/2011.

• AOC sedert 9/11/2011.

• Verspreid over 20-tal gemeentes (ook buiten de rivieren Sèvre & Maine
gelegen).

• Maximum rendement van 45 hl/ha.

• Gevarieerde bodem met gneiss, schiste en graniet.
• Gematigd klimaat met invloed van de oceaan.
• Maximumrendement van 55hl/ha.
• Druivenras: melon de Bourgogne (muscadet).

• Winnen aan souplesse indien ‘sur lie’ (vaak zelfs knisperend).

• Wijnstokken moeten minimum 6 jaar oud zijn.
• Natuurlijke rijpheid van de druiven voor 11° à 12°.
• Opvoeding ‘sur lie’ van 18 tot 24 maanden.
• Muscadet Sèvre et Maine Clisson (2011)
• Muscadet Sèvre et Maine Gorges (2011)
• Muscadet Sèvre et Maine Le Pallet (2011)
• Muscadet Sèvre et Maine Goulaine (19/6/2019)
• Muscadet Sèvre et Maine Château-Thébaud (19/6/2019)
• Muscadet Sèvre et Maine Monnières-Saint Fiacre (19/6/2019)
• Muscadet Sèvre et Maine Mouzillon-Tillières (19/6/2019)
• Nog 3 in studie: La Haye-Fouassière, Vallet & Champtoceaux

DOMAINE DU MOULIN CAMUS 2020
• AOP Muscadet Sèvre & Maine sur Lie 12% alcohol
• 100% melon de Bourgogne
• 35 jaar oude stokken
• Gemeente St Julien-de-Concelles (schiste bodem)
• Lange fermentatie aan 18° C met bâtonnage
• Mise sur Lie tot de lente
• Commentaar: G. Lanneau
• Kleur: Licht van kleur, citroengeel
• Neus: frisse citrustoetsen
• Mond: prachtige zuren, bitterje, wat mineraliteit
• Foodpairing: schaaldieren
• Gemaakt om jong te drinken
• Prijs: 13,99

APPELLATIES IN ANJOU - SAUMUR
•
•
•
•
•
•
•
•

Anjou
Anjou-Villages
Anjou-Villages Brissac
Anjou-Coteaux de la Loire
Bonnezeaux
Cabernet d’Anjou
Coteaux de l’Aubance
Coteaux du Layon
• Coteaux du Layon Village
•
•
•
•
•
•

Beaulieu-sur-Layon
Faye-d’Anjou
Rablay-sur-Layon
Rochefort-sur-Loire
Saint-Aubin-de-Luigné
Saint-Lambert-du-Lattay

• Coteaux du Layon 1° cru Chaume

• Coulée de Serrant
• Quarts de Chaume Grand Cru

• Rosé d’Anjou
• Saumur
• Saumur Mousseux ou “Fines Bulles”
• Saumur Puy Notre Dame

•
•
•
•

Saumur-Champigny
Coteaux de Saumur
Savennières
Savennières Roche aux Moines

• Rosé de Loire (Anjou-Saumur-Touraine)
• Crémant de Loire (Anjou-Saumur-Touraine)
• Haut-Poitou (Vignoble du Haut-Poitou)

SAUMUR -CHAMPIGNY
100% RODE WIJN – 1550 ha

DOMAINE DE ROCFONTAINE
vieilles vignes 2017

• Afkomstig van 8 gemeentes nabij Saumur.

• AOP Saumur-Champigny

• Bodem van turf- & kalklagen.

• 100% Cabernet Franc

• Gematigd klimaat met oceaaninvloed.

• Wijnstokken van 30 tot 45 jaar oud

• AOP (AOC) sedert 31/12/1957 en gewijzigd per 8/6/2011.

• Huis gelegen in Parnay

• Maximum rendement van 57 hl/ha.

• Ondergrond van klei en kalksteen

• Druivenrassen: Cabernet Franc (min. 85%), Cabernet Sauvignon & Pineau
d’Aunis.

• 80% manuele oogst
• Rendement van 48 hl/ha
• Traditionele vinificatie
• Commentaar: D. Crombé

• kleur: lichte paarse reflectie, matige diepte
• Neus: klein rood fruit, aardbeiconfituur, nadien lichte
aardse tonen, puntje vegetaal
• Mond: rijpe fruitconfituur in aanzet, aanwezige vegetale
toets, fris zuurtje, licht bittere tanines, afdronk van
ongeveer 6sec
• Foodpairing: charcuterie, vleessalade, terrines
• Prijs: 10,55

APPELLATIES IN TOURAINE
• Touraine
• Touraine Amboise
• Touraine Azay-le-Rideau
• Touraine Chenonceaux
• Touraine Mesland
• Touraine Oisly

• Touraine Noble-Joué
• Bourgueil
• Cheverny
• Chinon
• Coteaux-du-Loir
• Coteaux-du-Vendômois
• Cour-Cheverny (Romorantin)
• Jasnières
• Montlouis-sur-Loire
• Orléans

• Orléans-Cléry

• Saint-Nicolas-de-Bourgueil
• Valençay

• Vouvray

CHINON
86% RODE / 10% ROSE / 4% WITTE WIJN
2.350 ha
• AOP/AOC sedert 31/7/1937 en gewijzigd per
17/8/2016
• Appellatie telt 26 gemeentes
• 3 soorten ondergrond:
• Alluviale terrassen langs de Vienne
• Gele tufsteen (calcaires de Turonien)
• Klei tot silexgrond en zand

DOMAINE FABRICE GASNIER 2018
LES GRAVES
• AOP Chinon

• 100% Cabernet Franc
• Wijnstokken van 20 tot 40 jaar oud
• 4° generatie gelegen in Cravant les Couteaux (30 ha)
• Sedert 2008 certificaat van biodynamisch bedrijf

• Maceratie gedurende 20 dagen in kleine betonnen cuves

• Gematigd klimaat

• Sur Lie opgevoed in de cuves

• Maximum rendement van 55 hl/ha

• Commentaar: J. Debaere

• Druivenras: Cabernet Franc (Breton) en maximum
10% Cab Sauvignon

• Kleur: donker rood met paarse rand, viscoos, dikke tranen
• Neus: mooie kruidigheid (zwarte peper); bij walsen:
zoetere tonen vanLuikse siroop, vlierbes, cassis, braam
• Mond: soepel in aanzet, weer wat kruidigheid, de finale is
nog licht hoekig, nog op zoek naar zijn evenwicht.
• Foodpairing: varkensgebraad, gevogelte
• Prijs: 12,95

VOUVRAY
100% WITTE WIJN (DROOG – ZOET–
SPRANKELEND(60%)) – 2250 ha

DOMAINE DES AUBUISSIERES
2019
CUVEE DE SILEX

• AOP (AOC) sedert 8/12/1936 en gewijzigd per 8/6/2011.

• AOP Vouvray

• Appellatie strekt zich uit over 7 gemeentes.

• 100% Chenin Blanc

• Bodem bestaande uit kalklagen en zand of silex. (snelle opwarming)

• Bernard Fouquet is wijnbouwer in Vouvray (30 ha)

• Gematigd klimaat (invloed oceaan).

• Klei – silex ondergrond

• Maximum rendement ad 52 hl/ha (stille wijn) of 65 hl/ha (mousseux).

• Bij persing wordt koolzuurgas toegevoegd (oxidatie
vermijden en zwavel te verlagen)

• Druivenrassen: Chenin Blanc en Orbois (maximum 5%).
• Kan zowel droge witte wijn, demi-sec als moelleux bij stille wijnen en
sprankelend.

• Na alcoholische fermentatie ‘remontage’ van de wijnen sur
Lie
• Rendement van 45 hl/ha
• Commentaar: A. Vion

• Kleur: licht groengeel, mooie schittering
• Neus: aan de start wat gesloten, redelijk fris in aanzet, wat
perzik; na walsen komt wat frisse citrusgeur vrij
• Mond: start pittig, nadien overheerst een lichte moelleux
(restsuiker 11 gr), in afdronk weer wat perzik en peer

• Foodpairing: exotische salades, apérowijntje
• Prijs: 11,95

APPELLATIES IN CENTRE-LOIRE
• Châteaumeillant
• Coteaux du Giennois
• Menetou-Salon
• Pouilly-Fumé

• Pouilly-sur-Loire
• Quincy
• Reuilly
• Sancerre
• IGP:
• Côtes de la Charité
• Coteaux de Tannay
• Coteaux du Cher et de l’Arnon
• AOP D’AUVERGNE
• Côtes d’Auvergne (5 gemeentes)

• Saint-Pourçain
• IGP D’AUVERGNE
• Puy de Dôme

QUINCY
100% DROGE WITTE WIJN
300 ha

DOMAINE LECOMTE 2019

• AOP (AOC) sedert 6/8/1936 en gewijzigd per
24/6/2014.

• AOP Quincy

• Gelegen op platteau in de vallei van de ‘Cher’,
bestaande uit 2 gemeentes: Quincy & Brinay.

• Ondergrond: zand en kiezel op kleilaag met kalk

• Bodem van zandterrassen en kalk- & kleigronden.
• Eerder continentaal klimaat.

• Maximum rendement van 65 hl/ha.
• Druivenras: Sauvignon Blanc.

• 100% Sauvignon Blanc

• Wijnstokken van 20 tot 50 jaar oud
• Gecontroleerde fermentatie (18° - 22°)
• Domein gelegen in Avord (10 ha)
• Commentaar: S. Buysschaert
• Kleur: licht citroengeel, schitterend, lichte waterrand, helder,
beperkte viscositeit
• Neus: open neus, agrumes, buxus, kruisbes, natte kalk
• Mond: veel zuren, wat bitterheid, wat pompelmoesschil, zeste
van citroen
• Matige kwaliteit
• Foodpairing: langoustines, gebakken vis
• Prijs: 8,40 (ter plaatse)

COTEAUX DU GIENNOIS
63% DROGE WITTE / 10% ROSE / 27% RODE WIJN – 205 ha
• AOP (AOC) sedert 15/5/1998 en gewijzigd per
24/10/2011.
• 14 gemeentes maken deel uit van de appellatie.
• Bodem van silex en kalk.
• Gematigd continentaal klimaat.

• Maximum rendement van 65 hl/ha (wit); 55 hl/ha (rood)
& 63 hl/ha (rosé).
• Druivenrassen: Sauvignon Blanc (wit), Pinot Noir &
Gamay noir à jus blanc (maximum 80% ).

DOMAINE DE VILLARGEAU 2018
CHICAGO

DOMAINE DE VILLARGEAU 2018
LES LICOTES
• AOP Coteaux du Giennois

• AOP Coteaux du Giennois

• 100% Pinot Noir

• 80% Gamay – 20% Pinot Noir

• Wijnstokken van gemiddeld 35 jaar oud

• Wijnstokken van gemiddeld 46 jaar oud

• Ondergrond is klei – kalk

• Ondergrond van kalk-klei

• 15 dagen maceratie in inox cuves

• Domein gelegen in Pougny (23 ha)
• Fermentatie gedurende 10 dagen

• 12 maand opvoeding in eiken vaten van 228 & 400 l (1 à 6
jaar oud)

• 6 maand opvoeding in cuves

• Malolactische gisting op vat

• Commentaar: D. Crombé

• Commentaar: J. Debaere

• Kleur: redelijk evolutie in kleur,dikke tranen (14,5°)

• Kleur: intens gekleurd voor een Pinot Noir wijn, lichte
waterrand

• Neus: aardbei, confituuraccent, mist de frisheid van
Loirewijn en de fruittonen van een Gamay

• Neus: een zoetere aanzet, cassis, drop, rubarber

• Mond: ferme alcoholtoets, wat aards, wat mager
(vegetaal)

• Mond: mooie finesse, mooi midden, mooie licht
mondvullende wijn

• Conclusie: mist wat karakter voor de streek en druif,
atypisch

• Foodpairing: kalfsvlees, gevogelte

• Foodpairing: terrine, kazen, stoofpotje

• Prijs: 12,95

• Prijs: 14,95

COTEAUX DU LAYON
100% ZOETE WITTE WIJN
1540 ha

• AOP/AOC sedert 18/2/1950 en gewijzigd per 23/11/2011.
• Uitgestrekt over 20 gemeentes.
• Gematigd klimaat en vrij droog.
• Maximum rendement van 35 hl/ha.

• Druivenras: Chenin Blanc
• Goede millésime kan tot 100 jaar bewaren.

PRESTIGE LES TERRIADES 2018
• AOP Coteaux du Layon
• 100% Chenin Blanc
• Late oogst met manuele pluk(ken)
• Caves de la Loire in Brissac-Quincé (groepering van
meerdere
coöperatieves)
• In totaal 160 families – 2.200 ha
• Commentaar: G. Lanneau

• 6 gemeentes met aparte appellatie.(30 hl/ha)

• Kleur: licht goudgeel

• 1 premier cru (Chaume) – (25 hl/ha)

• Neus: honing, ananas, toetsje stro
• Mond: beetje ontgoochelend, gemis aan karakter en
typiciteit
• Foodpairing: misschien bij een lichte dessertgebak
• Prijs: 9,24

28/09/2021

Zuid-Westvlaamse Wijngilde

Jos Leplae

Conclusie van de avond:
• Wij, Vlamingen zijn de laatste jaren verwend aan zwoele, rijke rode wijnen uit Bordeaux , Rhone en andere warme streken.
Het is wennen aan de stijl van Loirewijnen.
• Dankzij de deskundige uitleg van onze wijnmeester hebben we toch een betere kijk over de verschillende appellaties uit de Loire.
• Hartelijke dank aan Jos Leplae voor de vrijwillige , formidabele medewerking voor het opstellen van dit verslag in een nieuw kleedje.

