21.04.2018 CC Ter Vesten Beveren – Fronton

Fronton – Sud-Ouest met Alex en Carine Degeest
Opzet van de avond:
Alex en Carine Degeest brengen ons in contact met opnieuw een verrassende wijnstreek.
De AOP Fronton is bekend voor zijn typische wijnen gemaakt met minstens 50% négrette.
Alex en Carine zullen ons deze avond inleiden in de olfactieve geheimen van deze unieke druif
door ons mee te laten genieten van een selectie van de beste wijnmakers binnen deze
appellatie.
Zowel wijnen gemaakt van pure négrette alsook de assemblages met syrah en de cabernets
komen aan bod. Bovendien hebben ze als extraatje nog een heel speciale en unieke verrassing
in petto. Onze Commanderij Land van Waas is weer super verwend dat we zo’n degustatie
kunnen organiseren en daardoor genieten van de kennis van onze eigen, nieuwe SommelierConseil, Alex. De vermelde prijzen zijn de prijzen op de diverse domeinen.

 1. Château Joliet van Marie-Ange en Jérôme Soriano : Pure Négrette 2014 – 100%
Négrette - 13% - 7,00 Euro
De druiven: Négrette 100%.
1. Kleur: mooi paars rood, jong en niet heel geconcentreerd, zwarte kern
2. Neus: zeer warm fruit, licht gestoofd, violetjes, zoethout
3. Mond: warme aanzet, met molligheid en mooie zuurtjes, niet te veel tannine. Mist een beetje fruit. Hoge
aciditeit in het middenstuk wat hier eerder te wijten is aan mindere rijpheid van de druif. 2014 is een iets
minder groot jaar.
4. Afdronk: middellang
5. Conclusie: aangename starter

 2. Château La Colombière van Philippe en Diane Cauvin: Coste Rouge 2015 – 12,5% 100% Négrette - 14,00 Euro
De druiven: Négrette 100%.
Bio dynamie (in goedkeuring)
Wijn van 1 perceel met een klei bodem en rolstenen.
1,5 ha – 35 oude wijnstokken - 37 hl/ha.
Manuele oogst, éraflee, non fouléé, natuurlijke vinificatie.
30 dagen in betonnen cuves nadien 24 maanden in 30 hl eiken fouder.
1. Kleur: mooie concentratie met een donkere kern en iets verdunde paarse rand.
2. Neus: meer complexe neus, kruidigheid en fruitig.
3. Mond: mooie aanzet met zwart fruit, iets evenwichtiger met zuren en lichte tannine en leuke afdronk
met bittertje.
4. Afdronk: met een lichte tannine en met een langere afdronk.
5. Conclusie: één van de meest bekende wijnbouwers van de Fronton

 3. Château Plaisance Louis en Marc Penavayre : Tot ce que cal 2015 – 13% - 100%
Négrette - 17,50 Euro
De druiven: Négrette 100%.
Bio Dynamie
Natuurlijke vinificatie, niet geklaard en niet gefilterd
Productie : 6900 flessen.

Opbrengst 20 hl/ha… Tout ce qu’il faut… alles wat je nodig hebt.
Malo in eik.
16 maanden rijping op eikenvaten van 300 liter en één eiken foudre van 30 hl.
Ondegrond van kalk en klei (argilo-calcaire) op het tweede terras.
1. Kleur: nog iets meer concentratie in de kleur
2. Neus: zeer flatterende neus met rood fruit, kruidigheid en viooltjes.
3. Mond: veel fruit, maar de kwaliteit van het fruit is heel verfijnd, florale toets, zoethout, versmolten eik,
rondeur: gevuld met fruit, meer dimensie in middenstuk. Zuurtjes zijn omgeven door materie.
4. Afdronk: met een fris bittertje in de afdronk
5. Conclusie: Heerlijke Fronton !

 4. Château Baudare van David Vigouroux : Perle noire 2015 – 12,5% - 100% Négrette
9,50 Euro
De druiven: Négrette 100%.
Assemblage van drie wijnen van verschillende ondergronden :
Zanderig (sableux) : kruidige en rondeur
Klei (argileux) : fruit en fraicheur
Graves en cailloux roulés (rolkeien): zan en zoethout
de
de
(typisch tussen 2 en 3 terasse)
Égrappée puis foulée.
Macération voor de fermentatie van 4 à 7 dagen in isotherme cuves.
Vinificatie op lage temperatuur tussen de 22 en 26 °C.
Opvoeding enkel op inox om zijn puur fruit te bewaren.
1.
2.
3.
4.
5.

Kleur: prachtige kleur met paarse tonen en donkere kern. Perle noir.
Neus: geweldige fruitkorf met zoet rood zuiver fruit, fijnkruidig, thijm, viooltjes
Mond: Krachtig rijp fruit, mooie fraicheur, fijne ondersteunende tannine.
Afdronk: met finesse en elegantie in de afdronk.
Conclusie: Mooie fruitige wijn met jonge kracht.

 5. Château La Colombière 2016 : Le Grand B – 100 % Bouysselet - 21,00 €
De druiven : 100 % Bouysselet
Witte druivensoort uit de Savagnin en Plant de Cauzette.
Unieke druif in Fronton / in de wereld / slechts 2,5 ha beplant.
Specialleke. Biodynamie, opvoeding 12 maanden in 400 liter eiken vaten
Neemt Riesling toetsen aan als hij verouderd.
1. Kleur: helder goudgeel, met reeds diepere tonen. Stro.
2. Neus: mooie zoete ondertoon, mineralen.
3. Mond: prachtige aanzet met diepgang, mineralen, silex, frisse aciditeit, exotisch fruit, bloemig. Gevoel
naar tonen van Riesling.
4. Afdronk: mooie complexiteit in de middellange afdronk.
5. Conclusie: heel aparte en strakke wijn met grote charme.

 6. Château Joliet: Fût de chêne 2015 – 14,5% - 40 % Négrette, 30 % Syrah, 30%
cabernet sauvignon - 9,00 €
De druiven : 40 % Négrette, 30 % Syrah, 30% cabernet sauvignon
Traditionele vinificatie.
Opvoeding op eiken vaten (nieuw en 2de jaars) tot 24 maanden.
1. Kleur: een beetje buinere verkleuring, iets minder intens dan negrette puur.
2. Neus: warme neus, zwart rijp en gestoofd fruit, kers, kruidig. Fruit van de Negrette overheerst.
3. Mond: Zoete aanzet met rijp fruit, molligheid en versterkt door hoge alcohol. Iets te weinig aciciteit, iets
minder. Kruidigheid van de Syrah is present.
4. Afdronk: middellange wijn met dezelfde eenvoudige smaken
5. Conclusie:

 7. Château La Colombière: Bellouguet 2015 – 12,5% - 50 % Négrette, 30 % Cabernet
Sauvignon, 20 % Cabernet Franc - 18,00 Euro
De druiven: 50 % Négrette, 30 % Cabernet Sauvignon, 20 % Cabernet Franc
De CS en CF worden samen gevinifieërd
Nadien worden ze 24 maanden opgevoed alvorens te worden geassembleerd.
0,9 ha – 50 jaar oude wijnstokken.
Manuele oogst. Natuurlijke vinificatie. Biodynamie
30 dagen in betonnen cuves.
Nadien 24 maanden in 30 hl eiken foudres van Rousseau
Wijn wordt niet geklaard en niet gefilterd
3500 flessen - 32 hl/ha.
1.
2.
3.
4.
5.

Kleur: iets rodere tinten, lichte rand en tranen
Neus: alcoholrijke neus, warmte en toch maar 12,5% !
Mond: zoetige aanzet en zoethout, animale wijn, aanzet met aciditeit.
Afdronk: lichte tannine niet storend en middellang.
Conclusie:

 8. Château Baudare: Haute expression 2010 – 12,00% - 80 % Négrette, 10 % Syrah,
10 % Cot (Malbec) - 9,50 Euro
De druiven: 80 % Négrette, 10 % Syrah, 10 % Cot (Malbec)
Argilo calcaire , zuidelijk gericht wijngaard. (reeds van 1882 in eigendom)
Zeer oude wijnstokken 50 jaar +, zeer geringe opbrengst.
2 pigeages per dag (’s morgens / ’s avonds)
Fermentatie op lage temperatuur van ong. 25°C.
Maceratie van 5 dagen voor de fermentatie
Malo deels in barriques alsook de veroudering.
Wijn wordt eenmaal gefilterd voor botteling na her assemblage in inox.
1.
2.
3.
4.
5.

Kleur: mooie diepe kleur met prachtig verouderinetingspotentieel.
Neus: negrette fruit met tertiaire toetsen, leder en tabak
Mond: stevige aciditeit met veel volume
Afdronk: gebalde finale.
Conclusie: Negrettedruif in zijn mooie ontwikkeling.

 9. Château Baudare: Secret des anges 2015 – 13% - 40% Négrette, 40 % Syrah, 20 % Cot
(Malbec) - 9,50 Euro
De druiven: 40% Négrette, 40 % Syrah, 20 % Cot (Malbec) - 35 hl/ha
Traditionele vinificatie in kleine cuves met dagelijkse pigeages tijdens de fermentatie.
Malo in nieuwe eiken vaten alsook de opvoeding.
Filtering voor botteling.
1. Kleur: Een van de meest geconcentreerde wijnen, met schitterende diepe kleur met paarse schakering
in de meniscus.
2. Neus: Aanzet van vanille met fris, rood en zwart fruit. Moderne neus van concentratie van Syrah en
malbec, kruiden. Syrah noordelijke Rhône, met peper, kaneel en kruiden.
3. Mond: volle aanzet met veel fruit, soepel zwart fruit, cassis, moderne vinificatie, mooi en misschien wel
iets commercieel gemaakt. Vlezige wijn met grote kwaliteit. Zonder te veel alcohol.
4. Afdronk: sappige afdronk, middellang en lekker
5. Conclusie: wijn die de regio toch wel ten goede komt. Verkozen als de beste wijn.

 10. Domaine Saint Guilheim:
- 50 % Négrette – 12,5 Euro

Renaissance 2011 – 13,5 % - 50 % Cabernet Sauvignon

De druiven: 50 % Cabernet Sauvignon / 50 % Négrette
Zeer lage rendementen, zeer lange extractie.
Traditionele vinificatie

Opvoeding op eiken vaten minstens 24 maanden maar kan tot 36 maanden gaan afhankelijk van de
beslissing van de wijnbouwer. Rijk aan polyfenolen (wijn met de meeste polyfenolen (prof. Uit Japan)
Een specialleke…
1. Kleur: immens diepe kleur, zeer donker en weinig of geen evolutie, superconcentratie. Een bom.
2. Neus: speciale neus, animale, mooi elegant zwart fruit, parfum, elegant vat aanwezig. Cabernet
sauvignon getypeerd ! Geconfijt fruit en tabak.
3. Mond: zure aanzet, licht adstringent, niet helemaal versmolten, fruit, kracht, power, materie, extract. De
wijnmaker heeft er alles uitgehaald. Tannine om mee naar “den oorlog” te gaan.
4. Afdronk: tannine blijft hangen, zwarte afdronk.
5. Conclusie: Te veel van alles !!!
Alex en Carine, bedankt voor deze passionele avond ! Nogmaals een inbreng van onze eigen leden !
Kaartje van de regio:

