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REAL TESORO FINO 

 
Herkomst/ land: Spanje 

Appellatie:  D.O. Jerez, Xères, Sherry 

Productieregio: Jerez de la Frontera 

Wijnhuis:  José Estéves 

Klimaat:  mediterraan, Het warme zuidelijke klimaat van Jerez wordt 

behoorlijk beïnvloed door de Atlantische Oceaan. De gemiddelde temperatuur 

tijdens het wijnbouwseizoen is 17,5º C. De westelijke wind neemt vochtigheid 

van de zee mee om de wijnstokken in Jerez iedere zomerochtend met dauw of 

‘blanduras’ te bedekken. Dit helpt om de gevolgen van het zomerklimaat en de 

warme oostenwinden te verzachten.  

Het gebied heeft 290 heldere, intens zonnige dagen per jaar, zonder vorst of 

hagel. De hoeveelheid regen bereikt tussen oktober en mei een gemiddelde van 

ongeveer 600 liter per vierkante meter, die ervoor zorgt dat de bodem de 

waterreserves heeft die in de droge zomermaanden nodig zijn voor de planten. 

De klimatologische omstandigheden zorgen voor de best mogelijke groei van 

de plant en druif tot het moment van oogsten. 

       

Druif:    Palomino fino 100% (Listán) 

 

Bodemtype:  kalk – krijt. Het Sherrygebied is zacht glooiend en heeft drie 

bodemsoorten: Albariza, Barro en Arena. Albariza is de witte bodem van de 

heuveltoppen, die voor 40 à 70 procent uit kalk bestaat. Deze kalkbodem kan enorm 

veel water opslaan. De druivenstok profiteert daarom in de zomer van de regen die in 

de winter gevallen is. Op deze grond groeit uitsluitend de Palomino Fino.                

Barro- en Arenabodems bevatten veel minder kalk. Barrogrond heeft meer klei, en 

Arena is zanderig. Op deze bodemsoorten staan vooral de twee andere toegestane 

druivenrassen: Moscatel en Pedro Ximénez (ook wel PX genoemd). 

Hoogte:  135 meter 

Productie:  Solera 

Volume alcohol: 15%  

Opvoeding/type: Criadera   

Schenken tussen: 8 à 9°C.  

Jaar:   NVT   

Bewaren/ drinken: nu drinken 

Gastronomie:  als aperitief, bij gerookte vissen en schelpdieren 

Zien:   licht geel – goud  

Neus:   gist 

Smaak:   een ietsje crispy maar zeer delikaat  
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 FLOR DEL VINO: 

Deze oppervlaktegist vormt een wasachtig 

laagje dat op het oppervlak blijft drijven. In 

Jerez ontstaat dit laagje spontaan en ontwikkeld 

zich het best op wijnen met een alcoholgehalte 

van circa 15,5%. De flor heeft lucht nodig, 

daarom worden de Fino-vaten voor slechts vier 

vijfde gevuld. Dankzij de flor krijgt de Fino 

Sherry zijn karakteristieke smaak; de gist 

beschermt de wijn tegen zuurstof, waardoor de 

kleur licht blijft en hij voedt zich met restjes 

suiker, zodat de wijn kurkdroog wordt en een 

uniek, licht scherp bouquet krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

Het solerasysteem: 

Het systeem is in feite heel eenvoudig. Men stapelt vier rijen vaten op 

elkaar (criadera), met dien verstande dat de wijn op de grond (spaans = suelo 

hiervan is de naam van het systeem afgeleid) de oudste van de drie is en de 

bovenste de jongste van de vier. Als er wijn gebotteld moet worden, tapt men uit 

de onderste vaten (max 1/3de) de ontstane leemte wordt opgevuld door de één rij 

hoger gelegen wijn. De leemte die daar ontstaat, wordt op haar beurt opgevuld 

door de wijn die nóg een rij hoger ligt. Dit trapsgewijze proces kan eindeloos 

doorgaan. Sommige solera’s bestaan uit talloze elkaar in leeftijd opvolgende 

rijtjes van drie of meer vaten. Zo kunnen fino’s en manzanilla’s wel veertien 

criadera’s doorlopen (criar = opvoeden). 

 

 

Wat is een Fino:  

De biologische rijping is reductief: de flor houdt lucht tegen en beschermt de wijn dus tegen 

oxidatie. Hierdoor blijft de kleur van de wijn licht. Het kenmerkende aroma van Fino wordt 

veroorzaakt door acetaldehyde. Deze stof neemt tijdens de rijping onder flor toe van 150 mg/l 

tot 500 mg/l. De kenmerkende droge smaak van fino ontstaat door het lage gehalte aan 

glycerol. Deze stof daalt tijdens de rijping onder flor van 5 g/l naar 0,5 g/l. 
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CAPE MANDELAY CHENIN BLANC 

 
Herkomst/ land: Zuid-Afrika  

Appellatie:  Wine of Origin Robertson 

Productieregio: Robertson/ Breede River Valley  

Wijnhuis:  Wynmakery Rooiberg 

Klimaat:  Continentaal, het is zeer warm en droog. De schaarse regenval 

maakt irrigatie vanuit de Breederivier vaak noodzakelijk. De 

continue zuidoostelijke bries van de Indische Oceaan zorgt ’s 

nachts voor de noodzakelijke koelte in de wijngaarden. De 

zomertemperaturen zijn hoog Gemiddelde temperatuur Kaapstad: 

17°C. Gemiddeld aantal zonuren Kaapstad: 3100. Het Zuid-

Afrikaanse klimaat is koeler dan in veel andere gebieden die rond 

34 graden ten zuiden van de evenaar liggen. Dit komt doordat de 

koelere Atlantische Oceaan en warmere Indische Oceaan hier 

samenkomen. Dat geeft neerslag. Bovendien loopt er een koude 

golfstroom vanaf de zuidpool naar het noorden langs de westkust 

van Afrika, die een matigende invloed op de temperatuur heeft.  

Zuid-Afrika heeft geen extreem hete zomers, en de winters zijn er 

mild en bijna vorstvrij. Jaarlijks valt er voldoende neerslag: de 

meeste neerslag valt tussen mei en augustus met een gemiddelde 

jaarlijkse neerslag van ongeveer 400 millimeter. 

 

Druif:   Chenin blanc 100% (Steen)   

 

Bodemtype: De bodem in Robertson is rijk aan leem en daarom zeer geschikt voor goede 

wijn.  

Volume alcohol: 13% 

Totale zuren:  5,8 gr/liter 

Restsuiker:  2,5 gr/liter 

PH:   3,39   

Schenken tussen: 8 à 10°C. 

Jaar:   2015  

Bewaren/ drinken: nu drinken  

Gastronomie: als aperitief, bij kip en witte vleessoorten, visgerechten en vegetarische   

gerechten. 

Zien:   licht strogeel 

Neus:   aroma’s van tropisch fruit, meloen, citrus, peer. 

Smaak: krachtige aciditeit maar perfect in evenwicht door zijn aromatisch 

karakter en mooie mondvulling. 

 

Deze druif geeft de beste resultaten in Zuid-Afrika. 

Robertson is een dorp in de provincie West-Kaap in Zuid-Afrika. Het bestaat sinds 1853 en 

dankt zijn naam aan de predikant William Robertson. Robertson ligt in de Breede River 

Valley en maakt deel uit van de Breede River Valley-regio. Het gebied is in de afgelopen 

jaren bekend geworden als een gebied dat kwaliteitswijnen produceert. Robertson wordt ook 

wel de 'vallei van wijn en rozen' genoemd, dit omdat er langs veel wijngaarden rozen zijn 

aangeplant. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Kaap
http://nl.wikipedia.org/wiki/1853
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozen
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GREGAL D’ESPIELLS 

 
Herkomst/ land: Spanje 

Appellatie:  D.O. Penedès 

Productieregio: Sant Sadurni D’Anoia/ Cataluña 

Wijnhuis:  Juvé & Camps  

Klimaat: Mediterraan klimaat met maxima van 33°C, minima van -3,5°C 

en 500 à 600 millimeter neerslag. Maar door het gevarieerde landschap 

bestaan er grote verschillen tussen de microklimaten. De boeren 

kunnen dus verscheidene druivenrassen aanplanten en heel 

verschillende wijnen maken. 2350 zonuren per jaar. 

 

Druif:   77,5% Muscat d’ Alexandria, 22,5% Gewürztraminer  

 

Bodemtype:  De bodemgesteldheid is overal vrijwel gelijk, al loopt de 

hoeveelheid kalk in de bodem uiteen, ook zandgrond en klei, tot 

20% koolstofverbindingen 

Hoogte:  250 tot 500 meter 

Productie:   Bio, vino joven (is jonge wijn) 

Volume alcohol: 11% 

Schenken tussen: 8 à 10°C.  

Jaar:    2015  

Bewaren/ drinken: nu drinken 

Gastronomie:  als aperitief, bij rijst- vis en kipgerechten,  

Zien:  licht goudgeel, schitterend. 

Neus:  complexe neus, witte bloemen en rozenparfum, zeer aromatisch, kruiden en

  citrus 

Smaak: mooie balans, zachte genereuze zuren met veel fruit, aangename textuur en 

lange afdronk.   
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EMERGENTE CHARDONNAY 

 

Herkomst/ land: Spanje 

Appellatie:  D.O. Navarra 

Productieregio: Castejón  

Wijnhuis:  Bodegas Marqués de Montesciero 

Klimaat: Continentaal. Gemiddelde temperatuur: 13,4°C, max. 

zomertemperatuur 28°C. min. Wintertemperatuur – 2°C. gemiddelde 

hoeveelheid regen 448 à 683 mm per jaar. Gemiddelde hoeveelheid zon 

2.200 – 2.500 uur per jaar. 
      

Druif:    Chardonnay 100% 

 

Bodemtype: Voornamelijk kalk met kiezels onder een zachte, vruchtbare bovenlaag, 

behalve in Ribera Baja waar het in zand afloopt. 

Hoogte:   250 à 650 meter 

Volume alcohol: 12,5% 

Schenken tussen: 6 à 8°C. 

Jaar:   2016   
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Bewaren/ drinken: nu drinken  

Gastronomie:  de ideale begeleider bij vis, zeevruchten, en witte  

vleessoorten. 

Zien:   helder, schitterend, strogeel, met groene tinten 

Neus:   een vrij expressieve neus met aroma’s van wit fruit,  

ananas, perzik, tropische vruchten  

Smaak:  een zachte aanzet en zeer aangenaam in de mond. Een  

frisse fruitige wijn met een mooie aciditeit, een 

schitterende structuur en een spetterende finale. Een 

krachtige en volle wijn. 

 

De wijngaarden van Bodegas Marques de Montecierzo liggen in het zuiden 

van Navarra. Dat gebied noemt Ribera Baja en is 3.350 hectare groot. 

In Navarra, tussen Pamplona en Zaragoza, in het hart van de Rioja streek en 

aan de uitlopers van de Pyreneeën, ligt Bodegas Marques de Montecierzo, een 

Spaans wijnhuis met een sterke familietraditie.  Joaquín Lozano kocht in de 

jaren vijftig in Castejon, het hart van de Rioja, een oude meelfabriek uit 1900.  

Het is een karakteristiek gebouw, een lokaal monument, maar belangrijker nog: door de 

robuuste bouw – in de Spaanse Burgeroorlog deed het ook dienst als gevangenis - biedt het 

pand een constante temperatuur en luchtvochtigheid. Ideaal voor de productie van 

kwaliteitswijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    onder Pamplona boven Tafalla 

 

 

 

 

http://www.pinto-vinto.be/nl/marques-de-montecierzo/237-chateau-du-bois-dumas-puisseguin-saint-emillion.html
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CHÂTEAU GRAMBOY  

 

Herkomst/ land:   Frankrijk  

Appellatie:   A.C. Bergerac 

Productieregio:  Zuid-Westen Perigord 

Wijnhuis:   Château Gramboy 

Klimaat: Maritiem, gemiddelde temperatuur: 12°C 

Gemiddeld aantal zonuren: 2000 Het klimaat lijkt op 

dat van Bordeaux met de maritieme invloed van de 

Atlantische Oceaan, die voor milde winters en 

gematigde neerslag zorgt. De gemiddelde 

temperatuur ligt lichtjes hoger. Vorst tijdens de lente 

kan een risico zijn. 

 

Druif:  60% Merlot, 20% Cabernet Franc, 20% Cabernet  

Sauvignon 

 

Bodem: Zanderig grind, kwartshoudende klei, kalkhoudende 

klei, de bodem lijkt zeer sterk op die van Bordeaux 

en vooral op die van Saint-Emilion. 

Productie: rijping in betonnen tanks gedurende 18 maanden  

Volume alcohol: 12,5%  

Schenken tussen: 17 à 18°C.   

Bewaren/ drinken: nu drinken  

Jaar:   2015 

Gastronomie:  eendenborst, witte vleessoorten, gevogelte, pluimwild, kaas 

Zien:   dieprood  

Neus:   veel rijp rood fruit,  

Smaak:  krachtige tannines in een mooie balans met de aciditeit, volle, mooie  

lange afdronk 

 

Château Gramboy heeft een oppervlakte aan wijngaarden van circa 22 hectares en strekt zich 

uit over de gemeenten Bergerac en Monbazillac. Het eigendom berust bij de familie Lajonie, 

één van de oudste een meest respectabele wijnbouwersfamilies uit de streek. Elke oogst 

gebeurt manueel, met een strenge selectie vooraleer de persing plaatsvindt. De gemiddelde 

leeftijd van de wijnranken bedraagt 45 jaar 
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CHÂTEAU DE SERRES 

Herkomst/ land:  Frankrijk 

Appellatie:   AOP Malepère 

Productieregio:  Carcasonne 

Wijnhuis:   Domaine de Serres 

Klimaat: mediterraan, Gemiddelde temperatuur: 14,1°C 

Gemiddeld aantal zonuren: 2686   

 

Druif: 50% Merlot, 20% Cabernet franc, 30% Cabernet sauvignon 

 

Bodemtype:  zeer verschillend, zandsteen, zand en kalk 

Productiemethode: traditioneel, temperatuur controle,  

Opvoeding/type: de helft op eiken vaten, de helft in betonnen cuves  

Volume alcohol: 13,5%  

 

Onderscheidingen:  Médaille d’Or   Concours Général Agricole de Paris 2009 

   Médaille d’Argent  Concours Général Agricole de Paris 2012    

   Médaille d’Argent  Decanter World Wine Awards 2015 

   Médaille d’Or  Concours Générale Agricole de Paris 2017 

Jaar:   2015 

Bewaren/ drinken: nu drinken kan 5 jaar bewaren 

Schenken tussen: 16 à17°C. 

Gastronomie:  bij gebraad, rood vlees, hartige sauzen, kazen  

Zien:   kersrood paarse tinten 

Neus:   warme en complexe aroma’s van cassis en kruiden uit de garrique, ook  

peper en blonde tabak 

Smaak:  goede structuur, tastbare tannines, kruiden, fruitig, mooie balans.  

AOP Malepère: 500 hectare. Deze appellation ligt bij de historische stad Carcassonne. Dit 

gebied gebruikt andere druivenrassen dan de aangrenzende appellations: Merlot is het 

belangrijkst, maar ook de andere ‘Bordeauxrassen’ komen hier veel voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iKP8snQRkJORkM&tbnid=IIQZy7io7ONsBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proefdepassie.be/Languedoc.htm&ei=J8yUU82JGI67PbHFgKAB&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNFTiNLZQjV0aRzc1SJtMV3z_GEBag&ust=1402346907396006
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PINOT NOIR DOMAINE JUX 

 
Herkomst/ land: Frankrijk 

Appellatie:  A.C. Alsace 

Productieregio: Colmar 

Wijnhuis:  Domaine Jux 

Klimaat: Noordelijk, Gemiddelde temperatuur: 10,1°C. Gemiddeld  

aantal zonuren: 1700. De hellingen van de Vogezen bieden 

bescherming tegen het koele klimaat en de regen vanuit het 

westen. Er heerst daardoor een bijzonder microklimaat: warmer 

en droger dan aan de westelijke kant. 

Neerslag: Er valt gemiddeld 450 à 500 millimeter regen per jaar: een 

ideaal klimaat voor druiventeelt     

Bodemtype: De Elzas heeft een complexe geologische bodemstructuur met 

lagen graniet, kalk, klei, leisteen en zandsteen. Door deze 

verschillende bodemsoorten is er een grote verscheidenheid in 

het karakter van de wijnen 

Hoogte: De wijngaarden bestaan uit smalle stroken, die verspreid liggen 

over een groot aantal heuvels op 200 tot 400 meter hoogte. De 

lengte ervan varieert van 1,5 tot 3 kilometer 

Volume alcohol: 12,5% 

Jaar:   2012 

 

Druif:   Pinot noir 100% 

 

Bewaren/ drinken: nu drinken 

Schenken tussen: 12 à 14°C. 

Gastronomie:  koude vlees- en visgerechten, als  

aperitief 

Zien:   Lichtrode wijn 

Smaak:  zacht en delicaat, veel fruit en  

souplesse 

 

 

 

Draagt alle typische kenmerken van de appellatie en de 

plaatselijke bodem in zich. Afkomstig van Domaine Jux, één 

van de historische en meest toonaangevende huizen in Colmar 

dat wijnen met een hoge typiciteit voortbrengt. 
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PERELADA TRES FINQUES 
 
Herkomst/ land: Spanje 

Appellatie:  D.O. Emporda 

Productieregio: Perelada/ Girona/ Cataluña 

Wijnhuis:  Cavas del Castillo de Perelada 

Klimaat: Mediterraan met invloeden van vochtige winden vanuit het 

zuiden en koude winden vanuit het noorden, in het 

bijzonder de Tramontana, die snelheden tot 120 km per uur 

kan bereiken. De gemiddelde jaartemperatuur is 16°C en er 

is ruim voldoende regen – tussen de 600 en 700 mm per 

jaar -, voornamelijk in de winter. Max. zomertemperatuur 

29°C. min. wintertemperatuur 1,5°C. 

 Gemiddelde hoeveelheid zon 2.400 uur/ jaar.   

       

Druiven:  60% Samsó, 18% Garnatxa, 12% Merlot,  

8% Cabernet Sauvignon, 2% Syrah. 

(Samsó = cariñena) 

 

Bodemtype:  Vruchtbare bruine aarde met kalksteen. De grond is over 

het algemeen bruin van kleur met wat kalksteen en heeft 

een losse, korrelige structuur met een goede afwatering en 

weinig organisch materiaal. Dichterbij de kust zit er wat 

graniet in de grond. De rivieren Muga, Lobregat en Manol 

stromen vanuit het oosten naar zee. 

Hoogte: tot 200 meter 

Productie: temperatuur gecontroleerde gisting op 24°C. zachte maceratie. 

  Maximaal toegestane oogst = 12.000 kg/ ha (w) 10.000 kg/ ha (r). 

    Equivalent hl/ ha= 84 hl/ha (w), 70 hl/ ha (r)  

De traditionele rode wijnen bestaan oorspronkelijk uit een mix van Garnacha 

en Cariñena, in een mengverhouding variërend van 80-20 tot 20-80.  

Volume alcohol: 13,5%  

Schenken tussen: 16 à 17°C. 

Jaar:    2014   

Bewaren/ drinken:  Nu drinken, kan nog 3 jaar bewaren 

Gastronomie:  gebraad, rood vlees, BBQ, geroosterde groenten, schapenkaas 

Zien:   diepe kersrood met violette rand   

Neus:   fruit en kruiden, balsamico 

Smaak:  rond, goede balans, zachte tannines, aangename structuur, lange  

afdronk 
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EMERGENTE GARNACHA SELECCIÓN 

 
Herkomst/ land: Spanje 

Appellatie:  D.O. Navarra 

Productieregio: Castejón  

Wijnhuis:  Bodegas Marqués de Montesciero 

Klimaat: Continentaal. Gemiddelde temperatuur: 13,4°C, max. 

Zomertemperatuur 28°C. min. Wintertemperatuur – 2°C. gemiddelde 

hoeveelheid regen 448 à 683 mm per jaar. Gemiddelde hoeveelheid zon 

2.200 – 2.500 uur per jaar. Het klimaat van Navarra vertoont grote 

verscillen tussen de noordelijke streken en de zuidelijke. In het noorden 

(Valdizarbe, Baja Montaña en Tierra Estella) is de invloed van de 

Pyreneeën duidelijk merkbaar: het klimaat is (semi) continentaal, met 

warme zomers, strenge winters en weinig neerslag. Hoe meer men naar 

het zuiden afreist, hoe warmer en droger het klimaat wordt. In Ribera 

Baja treft men bijna woestijnachtige taferelen aan.in het westen van 

Navarra (Estella) heerst nog een staartje van het oceanische klimaat (iets meer neerslag 

en verkoelende westenwind bij de Ebro), in Ribera Alta en Ribera Baja heersen juist 

meer mediterrane invloeden. 

 
      

Druif:    Garnacha 100% 

 

Bodemtype: Voornamelijk kalk met kiezels onder een zachte, vruchtbare bovenlaag, 

behalve in Ribera Baja waar het in zand afloopt. 

Hoogte:   250 à 650 meter 

Productie/ vinificatie: de wijn rijpt op nieuwe Franse eiken vaten gedurende 12 maanden. 

   Malolactische gisting op nieuwe Franse eiken vaten.  

Volume alcohol: 13,5% 

Opvoeding/type: 12 maanden op Franse eik. 

Schenken tussen: 16 à 18°C. 

Jaar:    2013   

Bewaren / drinken: nu drinken kan 5 jaar bewaren  

Gastronomie: als begeleider van rood vlees, gegrild of gebraden, lamsvlees en schapenvlees. 

Zien:  granaatrood met een paarsblauwe rand 

Neus:  intense complexe neus van met aroma’s van rode en blauwe bessen, mooi  

ondersteund door noties van kruiden, vanille en koffie (afkomstig van de 

nieuwe vaten).   

Smaak: een leuke speelse aanzet met een mooi evenwicht tussen aciditeit, fruitigheid 

en zijn mooi versmolten alcohol gevolgd door een kruidige finale met een fijne 

licht zoete toets. 

De Garnacha levert een wijn die zich uitstekend leent voor rijping op eikenhouten vaten. Deze 

geweldige wijn heeft 12 maanden rijping op Franse eikenhouten vaten en daarna nog 6 

maanden op fles in de Bodega.  
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE    LA PETITE BASTIDE 
Herkomst/ land:   Frankrijk 

Appellatie:  A.C. Châteauneuf-du-Pape 

Productieregio: Châteauneuf-du-Pape/ Rhonevallei  

Wijnhuis:  Domaine du Haut des Terres Blanches  

Klimaat: Mediterraan de regio Châteauneuf-du-Pâpe heeft het droogste klimaat 

van de Côtes du Rhône; de dominante wind is de mistral, de zon 

schijnt er ongeveer 2800 uren per jaar en ‘s nachts geven de keien de 

overdag opgenomen warmte weer af.   

Bodemtype: De terroir van de AOC bestaat uit drie bodemtypes.  

Op de onderplaat die bestaat uit zeer zuiver witte kalkafzettingen, werd 

door afzetting zand en vervolgens rode klei gevormd. Daarna heeft de 

Rhône keien gevormd door uit kwartsiet en de uit de Alpen afkomstige 

kiezelaarde tot de zogenaamde rolkeien te laten agglomereren. 

Productiemethode: De oogst gebeurt manueel. De druiven Grenache en Mouvèdre 

worden samen gevinifieert en de Syrah apart. 

Volume alcohol: 14% 

Jaar:   2010 

 

Druiven:   80% Grenache noir, 15% Mourvèdre, 5% Syrah. 

 

Bewaren/ drinken: nu drinken kan nog 5 jaar bewaren 

Schenken tussen: 16à 17°C. 

Gastronomie:  vleesgerechten vooral rood vlees met zachte sauzen 

Zien:  zeer mooie purperen kleur met paarsachtige reflecties met een mooie intensiteit 

Neus: In de neus is er een rijkdom aan zwarte kersen, vijgen, pruimen, stoffige aarde 

en provencaalse kruiden 

Smaak: In de mond is deze wijn zeer zijdeachtig, mooie smeuigheid maar ook met 

grote structuur. De tannines zijn voldoende zacht om deze wijn zeer 

toegankelijk te maken 

 

 

Deze Châteauneuf-du-Pâpe is afkomstig van een huis met een familiaal karakter, familie 

Diffonty. Zij bestaan reeds 4 generaties. Domaine du Haut des Terres Blanches ligt in een 

adembenemend landschap met uitzicht op het dorp Chateauneuf-du-Pape.  

 

 

- Châteauneuf-du-Pape: 
o Bekendste A.O.C in Côtes du Rhône Rood & wit. 

o Grote, afgeronde rolkeien-gallets. 

o Is de droogste A.O.C. in de Rhônevallei. 

o Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Clairette en Bourboulenc , 

Muscardin, Counoise,Vaccarèse, Terret noir 

- Traditioneel en modern gemaakte wijnen. 

o De pauselijke sleutels. 

o Clos de Papes, Bonneau, Dom. Beaucastel, clos du Mont Olivet Cuvée 

Papet, Rayas 
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- Tussen Vienne (LYON) en 

ORANGE 
o Zoals een fles 

▪ Smal bovenaan 

▪ Breed onderaan 

o Er zijn 2 hoofdgebieden 

▪ Noordelijk 

▪ Zuidelijk 
 

 

Klimaat 
- Noorden 

o Continentaal Klimaat 

▪ Koude winters 

▪ Warme zomers 

▪ Gemiddelde neerslag 

- Zuiden 

o Mediterraan klimaat 

▪ Warme zomers 

▪ Zwoele winters 

▪ Weinig neerslag (maar voldoende) 
 

 
Wind 

- Twee belangrijke winden: 

o Mistral en de Sirocco 

▪ Zorgt voor verdamping in het noorden 

▪ Zorgt voor afkoeling in het zuiden. 

▪ Bomen moeten geplant worden voor bescherming 
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Bodem 

- Noorden 

o Zeer steile Hellingen 

o Kalkhoudende rotsbodem 

met leisteen 

o Is een warme bodem 
 

- Zuiden 

o Golvend landschap 

o Keien of galets 

o Is een warme bodem 
 

 
 

 

 
Druiven 

- Noorden 

o Mono 

▪ Meestal 1 druif (Syrah) 

- Zuiden (Côtes du Rhône Méridionales) 
o Blend 

▪ Verschillende druiven max. 13 

Roussanne, Counoise, Vaccarèse, Picardan, Bourboulenc, Grenache noir, 

Mourvèdre, Clairette, Grenache blanc, Cinsault, Syrah, Marsanne, Muscardin 

 

 

 

 

 

 

http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/roussanne
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/counoise
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/vaccarese
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/picardan
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/bourboulenc
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/grenache-noir
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/mourvedre
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/clairette
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/grenache-blanc
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/cinsault
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/syrah
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/marsanne
http://www.rhone-wijnen.com/be/cepage/muscardin
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