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A.O.C. Côte de Lubéron met Sylvain Morey 
 
 
Opzet van de avond: 

 
Sylvain Morey, telg uit een groot Bourgondisch wijnbouwersgeslacht, stelt ons zijn wijnen voor 
uit de regio van de Côte de Lubéron. 
 
Dit kleine wijngebied (4.300 hectare) in het departement Vaucluse ligt rondom de Montagne du 
Luberon verspreid over 36 gemeenten en produceert voornamelijk (80%) rode en rosé wijnen. 
Dit gebied maakt onderdeel uit van de Appellations de la Vallée du Rhône. De AOC-status werd 
in 1988 toegekend, mede door de inspanningen van Jean-Louis Chancel, eigenaar van 
Château Val-Joanis. De druivenrassen zijn vrijwel gelijk aan de andere wijngebieden in de 
zuidelijke Rhône. De rode en rosé wijnen zijn een assemblage van minimum 60% grenache noir 
en syrah (met een verplicht minimum van 10% syrah voor de rode versie). Bij de witte 
wijnbereiding (eveneens een assemblage) mag maximaal 50% ugni blanc en 20% roussanne 
en/of marsanne worden verwerkt. Er zijn natuurlijk weer grote verschillen in het terroir en 
microklimaat.  
De rode wijnen uit de Luberon zijn fris en fruitig van karakter, hebben een bewaarpotentie van 
vijf tot zeven jaar, en zijn de afgelopen jaren in kwaliteit (en prijs) gestegen. De rosé wijnen zijn 
licht en kruidig en dienen jong gedronken te worden. De witte wijnen zijn zeer divers qua 
karakter en blijven door het gebrek aan duidelijke richting qua reputatie enigszins achter. 
Uitzonderingen daargelaten. We proeven de uitzonderingen. En om aan te vullen krijgen we 2 
toetjes uit de Côte d’Or ??? 
 

 1. IGP Vaucluse Blanc 2015 Chardonnay – 2015 – 13,5%  

Er is een bodem van silicaat en limono-siliceux. 100% chardonnay – bijna biologische teelt – alle 
handelingen gebeuren met de hand. Vin du pays, gemaakt met de natuurlijke gisten uit de wijngaard, geen 
nieuw vat, wel op vaten van enkele jaren oud.   
1. Kleur: licht goudgeel, mooie fonkelende spiegel, mooie trage tranen. 
2. Neus: rijpe ananas en rijp wit fruit. Heel expressieve neus bij aanzet, exotisch fruit met kruidige fijne 

toets. 
3. Mond: sappige aanzet en perfect overgenomen impressie vanuit de neus. Prachtige en leuke 

houtinbreng. Mooie balans tussen vettigheid en moelleux. 
4. Afdronk: Heel zuivere afdronk. 
5. Conclusie: Lekkere en finesserijke wijn voor geen prijs ! 

 
 2. AOC Luberon Blanc 2015 Barraban –  2015 – 13,5%  

 
30% Grenache blanc en 35% Vermentino, Clairette, Rolle, Rousanne, Marsanne, Ugni blanc op kalkbodem 
typisch voor de Luberon. Bijna geen houtinbreng 10% van vaten van enkele jaren.  
1. Kleur: iets lichtere kleur. Ook zeer briljant en helder.  
2. Neus: iets rustiger neus met toch ook mooie noties van zoeter fruit. aromatisch en complex, witte perzik 

en mineraal.  
3. Mond: volle aanzet met meer mineralen, zeer evenwichtig en sappig. Rond en mineraalrijk. Kruidig en 

complex. 
4. Afdronk: verrassende lengte.  
5. Conclusie: heel plezante en jeugdige, boeiende wijn. 

 
 3. AOC Luberon Blanc 2015 L’Odalisque – 2015 – 13,5%  

 
Er is een bodem van geselecteerde argileux percelen. 100% op hout met 2 tot 3 jaar oude vaten, 
gedurende 24 maand met Viognier en Vermentino. Zwaarder type witte wijn. 
1. Kleur: mooie heldere spiegel en prachtige heldere kleur. 
2. Neus: iets meer gereserveerd maar met veel potentieel, discreet, perzik en nootjes. Heel sterke 

verwevenheid van discreet hout. 



3. Mond: zeer persistent in de mond met veelbelovende spannende smaak, ziltige toets, Groter potentieel 
en mooie rondeur met voldoende zuurtjes en mineralen.  

4. Afdronk: mooie lengte met prachtige mineralen in de finale 
5. Conclusie: deze schitterende wijn is een reclamefolder voor de prachtige witte wijnen van de Luberon.  

 
 4. AOC Luberon Rosé 2016 Poudrière – 2016  – 13,5%   

 
Deze wijn is pas gebotteld en jammer genoeg nog niet beschikbaar voor deze degustatie 
1. Kleur:  
2. Neus: 
3. Mond: 
4. Afdronk:  
5. Conclusie: 

 
. 

 5. AOC Luberon Rouge Malacare – 2015 – 13,5%  
 
Er is een gevarieerde zandbodem. Fruitige arroma’s, kloeke tannine. 50% syrah tussen 12 en 40 jaar) 20% 
carrignan (80 jaar oud) – Grenache 30% (30 jaar oude stokken) 
1. Kleur: mooie jonge paarse kleur met niet heel intense impressie. Bijna een mooie Beaujolaiskleur. 
2. Neus: jonge dieprode cassisneus, met mineraal en jeugdig karakter. Zoetig rood fruit van grenache en 

kruidigheid, licht animaal, rijk en complex. 
3. Mond: Frisse sappige aanzet met kruidigheid van Syrah en lekkere kers.  
4. Afdronk: Tannine van elegante Carrignan, rond en gedragen. 
5. Conclusie: Sappige en veel te jonge wijn met lekker drinkplezier.  

 
 6.  AOC Luberon Rouge Le Claux –  2014  – 13,5%  

 
Er is een bodem van  argile op koude gronden. Weinig tannine, zeer fruitig. 50% syrah, 15% Mourvèdre en 
35% Grenache noir. 
1. Kleur: echte Pinot Noir kleur. Weinig intens. 
2. Neus: explosief fruit, weinig alcohol, kers, kruidig, zeer fijn en elegant. 
3. Mond: zoete aanzet van rood fruit, lichte zuren, grote fraîcheur, lichte structuur, mooie lengte. Weinig 

alcohol en grote elegantie. Heel weinig tannine. 
4. Afdronk: frisse en heel charmante afdronk. 
5. Conclusie: Super ‘grenache’ in één van de moeilijkste jaren. 
 
 7. Chassagne Montrachet 1er Cru Blanc «Champs Gains» 2014 – 13%  

 
Er is een bodem argileux, één van de mooie crus in Chassagne. Oudere stokken van ongeveer 60 jaar oud. 
– 100% chardonnay. 
1. Kleur: zeer lichte strogele kleur,  trage tranen. 
2. Neus: jeugdige complexe neus met heerlijke aroma’s van lychee, ananas, exotisch fruit. Grote frisheid. 

Subtiel hout. Hazelnoot. 
3. Mond: Aanzet van heerlijke fijne zuurtjes, een boeket van fris wit fruit, heel discreet en toch zo fris 

aanwezig. Wijn met een schitterende spanning.  
4. Afdronk: Heel lange afdronk met nootjes en een beetje vettigheid. 
5. Conclusie: Heerlijke aristocraat. 
 
 8. Chassagne Montrachet 1er Cru Blanc «Caillerets» 2014 – 13%  

 
Er is een bodem van argileux – 100% chardonnay 
1. Kleur: zeer lichte strogele kleur, heel trage tranen. 
2. Neus: heel discrete neus door de koude, nadien heerlijk boeket van amandelnootjes, lychee, ananas, 

zeer subtiele houtinbreng. Nadien zeer expressief wit fruit. 
3. Mond: Aanzet van frisse minerale zuurtjes, limoen, fris en sappig. Schitterende expressie van een korf 

van wit fruit.   
4. Afdronk: heerlijke lengte 
5. Conclusie: lichtvoetige smakelijke wijn met een schitterend evenwicht tussen kracht en elegantie. 

 
 



Sylvain Morey, afstammeling uit onze bekende wijnbouwersfamilie uit de Côte d’Or, heeft een enorm drukke 
kalender. Hugo heeft hem kunnen verleiden om zijn wijnen uit het Zuiden van Frankrijk even aan ons te 
komen presenteren. Het resultaat mocht er zijn ! De kwaliteit en smaakpotentieel deed ons meermaals aan 
veel duurdere exemplaren denken uit de Bourgogne. Het werd dan ook een heuglijke avond waarbij we een 
wandeling maakten door een iets minder gekende regio. Zoals steeds een edele en memorabele 
proefavond. Bedankt Hugo voor al uw connecties. 
Leve de Vlaamse Wijngilde Commanderij Land van Waas. 
 
 
Kaartje van de regio: 

       
 

 

 

 



 

Sylvain MOREY 
Tél: +33.(0)6.99.70.26.05 
84240 La Motte d'Aigues 

www.bastideduclaux.fr 
 
 


