28.01.2017 Hotel Beveren – Beveren – Pinot Noir- Nebbiolo - Grenache

Pinot Noir – Nebbiolo - Grenache
Opzet van de avond:
Nebbiolo, grenache en pinot noir, zijn verschillende druivenrassen, zoveel is zeker! De
bladvorm geeft al een eerste verschil. Ook organoleptisch zijn er grote verschillen, maar het
blijft een uitdaging om deze te herkennen.
Heel kort en dus in telegramstijl vind je hieronder enkele gegevens. Meer detail vind je in de
bijgevoegde PowerPoint.
Pinot noir is een moeilijk druivenras met enorme beïnvloeding door het terroir. Liefst op
kalkrijke bodem. Genetisch zeer onstabiel en ook gevoelig voor ziekten met verkleuring van het
blad. Dit kan heel ingrijpend zijn voor de wijngaard. Dit druivenras heeft een immense diversiteit
en kent enorme kwaliteitsverschillen met tot wel 1000 verschillende klonen. De dunne schil
zorgt voor weinig anthocyanen en dus weinig kleur. Bevat veel resveratrol. Charmerende druif
met zachte en fluwelige textuur, geen hoge zuurgraad, weinig tannine, moeilijk te vergisten,
maar uit zich in wijnen met uitermate complexe aroma’s.
Nebbiolo is ook een oude druif met als naamsafkomst: Nebbia dit is mist ! Altijd zuid of
zuidwest expositie. Gevoelig voor ziekten en ook een veeleisend druivenras dat beste
resultaten oplevert op kalk- en mergelbodem. Sterkst geconcentreerde kloon is de Michet met
een blad met 5 lobben. Hoge zuurtegraad, aardse toetsen. Lange maceratie, vroeger, nu kort: 7
tot 10 dagen. Vroeger grote foeders, botti, nu in kleine vaten met soms 100% nieuw vat. En veel
kortere opvoeding tot 2 jaar, vroeger soms tot 5 jaar. De kleur is toch wel veel stabieler
geworden door de kleine vaten: zuurstof die diffundeert door de vatwand laat tannines en
anthocyanen beter koppelen met stabiele kleur tot gevolg.
Grenache is ook een oude druif die de laatste jaren wel iets verminderd is in productie.
Mediterraan klimaat en weinig vocht nodig. 350 klonen allemaal geënt op een belangrijke
onderstok. Genetisch niet zo stabiel. Gevoelig voor meeldauw. De druif wordt vooral gebruikt in
assemblages. Dunne schil, gemakkelijk kleurverlies, gevoelig voor oxidatie. Vrij lage
zuurtegraad. Hoge alcoholgraad. Matige tannine, maar soepel en vineus. Grote aromatische
complexiteit ook sterk beïnvloed door vinificatie en terroir. Vooral in Frankrijk en in Spanje
(samen goed voor 85% van de wereldproductie)
De uitdaging wordt dus om de drie cepages te herkennen. Blinde degustatie in 3 reeksen van
telkens 3 wijnen.

 1. PN – Neb – Gr ? Grenache: A+P Garnacha 2010 – Sierra de Gredos – Spanje - 20€
1. Kleur: mooie lichte en heldere kleur. Maar met lichte bezinksel en sporen van evolutie. Een beetje doffe
spiegel.
2. Neus: toetsen van teer. Expressieve toetsen van rood fruit
3. Mond: volle mond met kruidigheid, matige zuren en bittere peper en alcohol.
4. Afdronk: middellange afdronk.
5. Conclusie: dit was dus de eerste verwarring aan onze tafel… onze nebbiolo bleek een grenache te zijn.
Gemakkelijk zal het dus zeker niet worden.

 2. PN – Neb – Gr ? Nebbiolo: L.A. Cetto Nebbiolo reserva 2012 - Mexico 17,5€
1.
2.
3.
4.
5.

Kleur: diepere kleur en mooie concentratie, tranend.
Neus: aromatische zoete neus, zoete kers en een korf vol fruit, en drop en chocolade.
Mond: kloeke aanzet met veel volle aroma’s
Afdronk: Lange afdronk.
Conclusie: prachtige nebbiolo, maar niet met het typische Italiaanse karakter.

 3. PN – Neb – Gr ? Pinot noir: Weingut Wieninger select 2014 – Oostenrijk – 23€

1.
2.
3.
4.
5.

Kleur: lichtste kleur.
Neus: imposante pinot neus, met toetsen van putteke, complex rood fruit, kersen, floraal.
Mond: Fijne finesserijke aanzet met zuurtjes, elegant en evenwichtig, mooie balans.
Afdronk: mooie lengte
Conclusie: wijn met intens pinot karakter uit Oostenrijk uit 2014

 4. PN – Neb – Gr ? Grenache: G 2012 – Clos des Frères – AOC Côtes du Rhône –
Frankrijk
18€
1. Kleur: mooie frisse en vrij intens rode kleur, mooie visco.
2. Neus: diep rood fruit, kruidigheid.
3. Mond: sappige aanzet met krachtig rood steenfruit, klein rood fruit, grote rondeur en alcohol. Kruidig
met peper.
4. Afdronk: zeer mooie afdronk met aangename tannine, vrij lang.
5. Conclusie: mooie sappige wijn.

 5. PN – Neb – Gr ? Pinot noir: Fürst Centgrafenberg 2014 – Franken – Duitsland 27,45€
1.
2.
3.
4.
5.

Kleur: heel lichte en heldere kleur. Briljante spiegel.
Neus: heel aromatisch en echte pinot, putteke !
Mond: fijn fruit en licht hout gebruik, kruidig, kers en fruitig. Frisse zuren.
Afdronk: .Mooie tannine en lengte.
Conclusie: Heerlijk en edel.

 6. PN – Neb – Gr ? Nebbiolo: Az. Agr, Matteo Correggia – La Val dei Preti 2010 – Roero
DOCG – Italië - 54€ voor magnum
1.
2.
3.
4.
5.

Kleur: gelijke kleur aan nummer 4, maar iets meer oxidatieve kleur..
Neus: aardbei en gekonfijt fruit
Mond: zuurtjes aanwezig en tanninerijk.
Afdronk: Heel mooie afdronk met presente toch wel rijpe tannine.
Conclusie: Warmte en kwaliteit.

 7. PN – Neb – Gr ? Pinot noir: Volnay 1er Cru « Carelle sous la Chapelle » 2014 –
Domaine Jean-Marc Boillot
42€
1. Kleur: intense kleur, mooie tranen, intens rood, jong.
2. Neus: traag openend, diepte en intensiteit, een beetje putteke, een beetje hout, ledertoets.
3. Mond: Frisse aanzet met fruitige nuances, mooie zoet-zuur balans, fluwelige textuur, met mooie
aciditeit, fris frivool fruit en fijne tannine. Evenwichtig.
4. Afdronk: grote en lange kwaliteitsafdronk.
5. Conclusie: Wijn gemaakt op finesse, mooie wijn nog in embryonaal stadium. Eén van de toppers van de
avond !

 8. PN – Neb – Gr ? Nebbiolo: Barolo 2012 – Vigneto Garetti – Az. La Spinetta

39€

1. Kleur: diepe kleur, donker. Weinig evolutie. Frisse kleur.
2. Neus: lychee en poepegatjes in de neus, fijne aromatische wijn, eucalyptus, venkel, alcohol,
breedspectrum, zeer complex.
3. Mond: fruitige aanzet, heel veel materie, fijnkruidigheid, goeie structuur met zuurtjes, evenwichtige
structuur, aards, plezante nuances. Goed niveau. Veel fruit.
4. Afdronk: Lange afdronk met zwart fruit met niet-uitdrogende tannine.
5. Conclusie: prachtige wijn.

 9. PN – Neb – Gr ? Grenache: Centpourcent RR 2010 – sélection égoïste – Domaine des
Escaravailles – AOC Rasteau
20,5€

1. Kleur: diepe en heel jonge kleur, paars en briljant.
2. Neus: weinig expressief, geleidelijk wat kersen, druiven, pruimen, gestoofde pruimen, myrtilles en
florale toets.
3. Mond: zoete kers, vlezige wijn met stevige afdronk. Krachtige wijn met mooie zoet-zuur balans en
kruidigheid en alcohol met fruit Heel erg mondvullend. Licht zoete impressie.
4. Afdronk: Mooie lengte en krachtige alcohol.
5. Conclusie: Krachtige wijn, rijk en niet plomp, heel mooi.

Reeks 1
 Pinot noir: Weingut Wieninger Pinot noir select 2014 – Oostenrijk – 23€
 Nebbiolo: L.A. Cetto Nebbiolo reserva 2012 - Mexico - 17,5€
 Grenache: A + P Garnacha 2010 – Sierra de Gredos – Spanje - 20€

Reeks 2
 Pinot noir: Fürst Centgrafenberg 2014 – Franken – Duitsland - 27,45€
 Nebbiolo: Az. Agr, Matteo Correggia – La Val dei Preti 2010 – Roero DOCG – Italië
54€ voor magnum
 Grenache: G 2012 – Clos des Frères – AOC Côtes du Rhône – Frankrijk -18€

Reeks 3
 Pinot noir: Volnay 1er Cru Carelle sous la Chapelle 2014 – Domaine Jean-Marc Boillot
42€
 Nebbiolo: Barolo 2012 – Vigneto Garetti – Az. La Spinetta - 39€
 Grenache: Centpourcent RR 2010 – sélection égoïste – Domaine des Escaravailles –
AOC Rasteau - 20,5€

