wijn

Geproefd

Beoordeeld

Pinot Noir, de edele druif van de Bourgogne... Als één van de oudste druivensoorten kan ze als geen
ander het ‘terroir’ naar wijn vertalen. Maar goeie Bourgogne is vaak duur, en daardoor raakte de
druif voor velen wat miskend. Onterecht. Daarom het thema ‘Pinot Noir Anders’ in dit nummer.
Pinot Noir ontwikkelt zich uiteraard anders op een ZuidFranse dan op een Australische bodem.
Ze is een vrij moeilijk te telen druif die evenwel kan uitblinken in kwaliteit maar helaas ook in
wispelturigheid. Proeven en vergelijken vooraleer te kopen is dus zeker de boodschap. We
selecteerden ook nu weer volgende aanraders:
AD BIBENDUM

Pinot Nero, 2018

Ripper Pinot Noir
2018

MONARD PRO VINO

BROEKMANS

L’instant, 2018

Métairie – Les
Barriques, 2017

Grosjean  Valle d’Aosta
(Italië)

Murray Darling  Australië

Pinot noir – Vignobles
Berthier

15,97 euro

7,95 euro

8,90 euro

9,69 euro

www.licata.be

www.adbibendum.net

www.monardprovino.be

www.drankenshop.be

Laurent van Licata:
Verrassende fruitgedreven
Pinot Noir uit de Italiaans
Zwitserse bergen.
De heerlijke geur van
bergkruiden en een
fluwelen afdronk maken
het plaatje compleet.

Bjorn en Johan van
ad Bibendum:
Mooie fonkelrode, typische
Pinot Noirkleur. Het
boeket geurt naar fijn,
delicaat fruit, ook een tikje
aards. In de mond
weelderig, gedistingeerd,
zacht romig en fluweel.
Mooie mineraliteit met
een tikje sous bois.
Verrassend lange afdronk.

Brigit van
Monard Pro Vino:
Elegante 100% Pinot Noir
uit de Loire. Parfum en
smaak boordevol rijpe
woudvruchten, vlezig en
rijp, met verder specerijen
en pure chocolade.
Uitgerust met prima
zuren. Kan ook lichtjes
gekoeld gedronken worden
bij zowel vis als vlees.

Jan van Broekmans
wijnhandel:
In de neus houttoetsen,
donker fris fruit en licht
vegetaal. Wat de neus
belooft, wordt in de mond
aangevuld met boter en
looistoffen die het geheel
mooi ondersteunen. Een
lange en aangename
afdronk. Iets voller dan de
doorsnee Pinot Noir.

Jet beoordeling:
Deze fruitbom met
karakter combineert prima
met vegetarische of met
lichtvoetige gerechten:
broodje met mozzarella,
tomaat, basilicum, olijfolie
of een papillot van zalm
met tomaat en oregano.
Allemansvriend. Hier iets
meer zon in het glas.

Jet beoordeling:
Mooie fonkelende
granaatkleur. Combineert
goed met vette vis of bij
gevogelte met romige
saus,... Kruidige nasmaak,
lichte toets van witte
peper. Elegante foutloze
wijn die doet verlangen
naar een tweede glas.
Prijskwaliteit de beste van
de vier.

Jet beoordeling:
Fruitige neus van kers.
Vlotte doordrinkwijn voor
bij de lichtere keuken: kip,
tonijn, charcuterie. Houd je
van lichtere en elegante
wijnen … dan is dit een
geschikte compagnon.
Deze wijn houdt het licht
en complexloos.

7,75/10

8,75/10

7,5/10

Jet beoordeling:
Van de vier wijnen leunt
deze het dichtst aan bij de
bakermat van de Pinot
Noir: de Bourgogne. Het
verborgen hout biedt
mooie ondersteuning.
Aangenaam zuurtje in de
afdronk. Zwarte kersen en
bramen, zorgen voor een
aangename toasty finale.
Goed te combineren met
vette vis maar net zo goed
bij verfijnde kazen of een
vegetarische lasagne.

8,5/10

Vin de Pays d’Oc
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