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Crémant
• Voor 1993 : méthode champenoise

• Na 1993 : erkenning en méthode traditionnelle

• 7 in Frankrijk : Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Die, 
Jura, Limoux, Loire

• 1 in GH Luxemburg : Crémant de L.





Crémant du Jura

• Côtes du Jura, Arbois, Château-Chalon, 
Etoile

• AOC 9/10/1995

• 2,7 milj. fl/j.

• 90% blanc, 10% rosé



Crémant du Jura - sleutelgegevens

• Superficie en production : 300 hectares.
• Aire de production : 104 communes.
• Nombre de producteurs : 150.
• Rendement moyen : 60 hectolitres par hectare.
• Production annuelle : 18 335 hectolitres.
• Ventes : 90 % sur le marché français et 10 % à l’export.
• Nombre de cols vendus : 2,7 millions par an.



• Semi-continentaal klimaat
• Strenge winter, zachte lente, (zeer) warme zomer én herfst

• Bodem
• Jura kalk met klei, ondergrond mergel (blauw, zwart, rood)

• Druivenrassen :
• Toegelaten : poulsard, pinot noir, trousseau, chardonnay, savagnin

• Blanc : chardonnay, pinot noir, trousseau min. 70%

• Rosé : pinot noir, poulsard, trousseau min. 50%

• Degustatie :

• Oog

• Neus

• Mond

Crémant du Jura



Crémant de Jura - Désiré Petit

Anne-Laure Petit









Riesling

• Perziken en appel

• Citrusfruit, citroen, limoen, pompelmoes, 
ananas en passievrucht 

• Citronella, munt

• Muskaat, kamperfoelie, brem, linde, acacia

• Rijpere Rieslings : overrijpe ananas, 
petroleum

• Jongere Rieslings : vers hooi, viooltjes, roos, 
wit steenfruit

• Nobele rotting : gedroogde abrikozen en 
honing, amandelen en rozijntjes



Villa Maria Sauvignon Blanc

• VINEYARD & WINEMAKING 
• Climate Marlborough : high sunshine hours, temperatures during growing 

season regulated by cooling ocean influence. All SB grapes harvested 
early March-mid April. 

• YEAST: Selected aromatic strains

• FERMENTATION: 
• Cool, slow fermentation in stainless steel tanks to retain distinctive 

regional and varietal characteristics 

• REGION: Marlborough

• VINEYARD: Wairau & Awatere valleys

• ALCOHOL: 12.5% 

• pH: 3.30 

• TOTAL ACIDITY: 6.6gL 

• RESIDUAL SUGAR: 4.0gL 





Helen Morrison



Sauvignon Blanc

• grassig

• rabarber 

• appelen 

• citrus, pompelmoes, ananas

• passievrucht 

• kruitdamp, vuursteen

• vlierbloesem 

• groene kruiden







Votre Santé Chardonnay

CLIMATE
Foggy, cool-climate sourcing (“the other California”) brings 
out vibrant fruit character, balanced acidity and minerality
in Chardonnay: Mendocino, Monterey, North Coast and 
Sierra Foothills

VINIFICATION
Fermented in a combination of oak and stainless steel for 
elegance and balance

BOUQUET
Bright aromas and flavors of pear, peach, quince 
(kweepeer), honeysuckle (kamperfoelie), vanilla, 
nutmeg (nootmuskaat)





Francis Ford Coppola Wines
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Chardonnay

• Hoe kouder, des te strakker aroma's en des te 
hoger zuurgraad: groene appel, onrijpe peer 
en witte bloesem (Chablis/Champagne). 

• In iets warmere klimaten (Bourgogne) zijn 
aroma's ook iets rijper/breder: citrus en rijpe 
appel. 

• In warme klimaten zoals in Californië, 
Australië of Chili (dichter bij Evenaar dan 
Bourgogne) : heel rijpe, soms zwoele aroma's 
van tropisch fruit zoals mango, passievrucht 
en limoen. Zuurgraad is hier laagst.



Origin:
Aconcagua Valley

Varieties:

85% Carmenere, 13% Syrah, 2% Petit Syrah

Alcohol: 13,5%

pH: 3,68

Total Acidity: 5,61 g/l (tartaric acid)

Residual Sugar: 2,7 g/l

Winemaker’s Notes:
Ruby-red color with a high layer of violet hints, the nose displays red pepper 
notes, with some sweet tones reminiscent of figs and cranberry, all framed 
by toasted notes and some clove. The palate is spicy, with notes of black 
fruits, figs, graphite and red pepper. A wine whose structure and texture 
highlight the typical appearance of the variety with fine-grained tannins, with 
a very smooth and pleasant palate.

Errazuriz Estate Series Carmenère



Maria Eugenia Chadwick



Errazuriz Wines





Carmenère

• Paprika en peper

• Zwarte peper en tomaat 

• Chocolade-tonen en zwart fruit

• Tabak, teer, leder







Domaine Bousquet

Anne Bousquet



Malbec

• Braambessen, 

• Pruimen

• Laurier, 

• Jeneverbessen, 

• Fondant chocolade, 

• Tabak, 

• Grassig, 

• Kruidnagel





Porto in de Douro-vallei
• Bovenloop  Douro (NO-Portugal); 

ingedeeld in verschillende wijngaarden, 
Quinta's

• Elke Quinta eigen naam : Q Senhora da 
Ribeira, Q do Bomfim, Q de Vargellas

• Meeste ports (met uitzondering van 
Single Quinta Vintage Port) verkregen 
door vermenging van ports van 
verschillende Quinta's

• Slechts 26.000 ha wijngaarden in 
Dourovallei mogen ports produceren. 

• Terrasvormig aangelegd op flanken vallei. 
• Vaak worden wijngaarden omringd door 

muurtjes. Deze beslaan in totaal lengte 
van 5000 km, wat voor UNESCO een 
reden was om wijnstreek in 2001 tot 
werelderfgoed te bestempelen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Douro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijngaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed


Druiven en vinificatie

• Druiven : Touriga nacional, Touriga francesca, Tinta roriz, Tinta
barroca, Tinta cão, Tinta francisca, Tinto Rouro, Bastardo, Donzelinho, 
Mourisco en Malvasia fina (witte port)

• Sinds 19e eeuw wordt gebruik gemaakt van mutage-techniek : d.m.v. 
toevoeging van extra alcohol wordt gistingsproces voortijdig gestopt, 
Gevolg : niet alle suikers worden in alcohol omgezet worden; zoete 
smaak van port ontstaat, en alcoholgehalte ligt tss. 18 en 20 procent

http://nl.wikipedia.org/wiki/Touriga_nacional
http://nl.wikipedia.org/wiki/Touriga_francesca
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempranillo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinta_barroca
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinta_c%C3%A3o
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinta_francisca
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mutage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisting
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Blenden van wijnen van meerdere oogsten Blenden van wijnen van dezelfde oogst Wijn van één Quinta
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Gerijpt op hout

Ongeveer 3 jaar

Gerijpt op hout

2 tot 3 jaar

Gerijpt op hout

10 tot 40 jaar

Gerijpt op hout

Minstens 7 jaar

Gerijpt op hout

4 tot 6 jaar

Gerijpt op hout

2 jaar

Gerijpt op hout

2 jaar
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Gebotteld 

minimaal 2 jaar 

gerijpt

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

5 tot 50 jaar gerijpt 

Gebotteld

5 tot 50 jaar gerijpt 
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Droesem in fles
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Jaar van botteling 

en oogst op etiket

Jaar van botteling en 

oogst op etiket

Jaar van botteling 

en oogst op etiket

Jaar van botteling en 

oogst op etiket

|
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Crusted port Tawny, ruby, 

witte port

Tawny met 

leeftijdaanduiding

Tawny, vintage, 

colheita

Late bottled vintage vintage Single Quinta vintage



Soorten porto (1)

• Crusted Port
• Mengeling ports verschillende jaren, 3-4 j. vatrijping

• Ongefilterd gebotteld, waardoor CRUST ontstaat (bezinksel)

• Te decanteren voor consumptie

• Ruby
• Redelijk volle wijn, geblend met jonge wijnen

• Rijke kleur, fruitig en zoet

• Tawny
• Door veroudering op vat lichte oxidatie

• Kleur lichtbruine rand

• Vatrijping 3 tot 5 j.

• Tawny met leeftijdsvermelding
• Assemblage portwijnen verschillende oogstjaren

• 10, 20, 30, 40 j. en meer 



Soorten porto (2)
• Colheita

• Eén enkel “oogstjaar”, jaar van botteling verplicht te vermelden
• Min. 7 j. vatrijping
• Door lange rijping op vat, geen bezinksel
• Altijd klaar voor degustatie; kan tot 3 weken open staan

• Late Bottled Vintage (LBV)
• Één enkel oogstjaar, vatgerijpt 4-6 j.
• Door langere rijping lichter en sneller op dronk dan Vintage.
• Afgekeurde Vintage kan LBV zijn

• Vintage
• Portwijn uitzonderlijk wijnjaar
• Niet langer dan 2 j. op vat
• Aangeboden aan IVP ter keuring
• Ofwel jong geschonken (binnen de 7 j. na oogst, 5 j. na botteling)
• Ofwel later (oogstjaar + 12 j.) : oude V. steeds decanteren




