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Beaune
1er Cru Les Epenottes 2007
Van laat geoogste druiven uit een
wijngaard tussen Beaune en
Pommard.
Donkerrood, met aroma’s van
vanille, rook en kruiden. Gespierde
wijn met bijna overrijp donker fruit.
Confituur.

Savigny-lès-Beaune Blanc 2007
Omdat goede chardonnaydruiven een stuk
lastiger te krijgen zijn dan rode, zitten er
tot nog toe slechts twee witte wijnen in het
assortiment. Lichtgoud, met florale
aroma’s, fris en krijtig. Knisperend sap,
met mooi wit fruit, hazelnoot, mineralen
en citrus. Puur plezier.

Savigny-lès-Beaune 2007
Opent zich met verleidelijke
fruitaroma’s. Sappig, met zalig
rood fruit en mineralen.
Overtuigende wijn op dit niveau.
Niet gecompliceerd maar boordevol
plezier.

Monthélie 2007
Helder, mooi frambozenrood.
Zuivere pinotneus met de
karakteristieke kleine besjes. Klein
rood fruit (frambozen, kersen) en
kruiden in de smaak. Aangename,
wijn; licht en krokant. Jong
drinkbaar.

Veenstra

Savigny-lès-Beaune
1er Cru Les Narbantons 2007
Volgens Claire is Narbotons de cru
die haar van wijn heeft leren
houden. Dat geloven wij graag bij
deze goed gestructureerde wijn van
kiezelrijke grond met intense
aroma’s, zwarte kersen, kruiden en
mineralen. Mooi op het fruit met
zachte tanninen en fijne zuren.
Maaltijdwijn.

Volnay Cave des Ducs 2007
Van kalk- en kiezelrijke hellingen
tussen Pommard en Volnay.
De stokken zijn nog relatief jong.
Mooie lichte kleur. Rozen. Zalige
wijn, zuiver, en recht-toe-recht-aan.
Soepel, elegant, mineralig, met
krokant bessenfruit. Slechts 1500
flessen geproduceerd.
Volnay
1er Cru En Champans 2007
Mooie getypeerde Volnay. Zuiver
en elegant, zoet kruidig. Ondanks
het ontbreken nieuw hout toch iets
van vanille in de neus. Rijk en
breed met zachte tanninen,
specerijen en een vetje. Solide
structuur. Mijn favoriet tot nu toe.
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Côte de Nuits Villages 2007
Uit de kalkrijke omgeving van
Comblanchien.
Heldere pinotkleur. Florale
aroma’s, natte
bladeren,champignons.
Ongecompliceerd, licht en zuiver,
met knisperende rode besjes.
Vrijwel op dronk.

Nuits-Saint-Georges
1er Cru Les Chaboeufs 2007
Van de steile hellingen naast het
meer bekende Les Vaucrains,
tussen Nuits-Saint-Georges en
Prémeaux-Prissey.
Donker van kleur met een intense,
kruidige neus. Rijk en volumineus
met een mooie balans. Mineralen
halen de aciditeit meer naar boven
dan bij de vorige cuvée.
Gastronomische wijn. Heeft nog
even nodig.

Corton Grand Cru
Les Perrières 2007
Slechts vier vaten geproduceerd.
Middelrood,met intense, florale
aroma’s. Zacht, breed en
harmonieus. Mineralen en een
vetje, met een lichte astringentie op
het einde. Ideale maaltijdwijn met
een behoorlijke complexiteit en
structuur. Een snoepje!

Veenstra

Nuits-Saint-Georges
Les Charmottes 2007
Van een kiezelrijke akker
linksboven Nuits-Saint-Georges, in
de richting van Vosne-Romanée.
Aards en kruidig. Gezond, zuiver
fruit. Rond en vol, niet al te
gecompliceerd, van goed niveau.

Clos de Vougeot Grand Cru 2007
Van 45-jarige stokken uit het
centrale deel van de wijngaard. Ook
hiervan zijn slechts vier vaten
gevuld. Donker, met drop, kruiden
en mineralen in de neus. Fraaie
maaltijdwijn; zacht en elegant met
fijne tanninen op het eind. Nu al
verleidelijk maar heeft zeker nog
een jaar of drie nodig.
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Vondsten in de Bourgogne : De fijne neus van Claire Forestier
Hoog bovenin het patriciershuis tegenover het oude treinstation van Nuits-Saint-Georges opent zich een deur. Terwijl flarden van
vrolijke drinkgeluiden tot ons doordringen, daalt een ranke jonge vrouw de trap af en neemt ons mee naar de proefkamer. Claire
Forestier heeft de glazen klaargezet voor een presentatie van de eerste wijnen die onder de handelsnaam ‘Terres d’Arômes’ op de markt
zullen verschijnen.
Na een kort intermezzo als consultant van de erven van Denis Mortet in Gevrey-Chambertin heeft de voormalig wijnmaakster van
Domaine Bertagna de kans gegrepen om met technische en financiële ondersteuning van Cottin Frères (Labouré-Roi) een eigen gamma
te introduceren. ‘Terres d’Arômes’ staat er op het etiket, waarmee zij aan wil geven dat zij mikt op elegante, aromatische, en door hun
terroir getypeerde wijnen uit de wijde regio. Gebruikmakend van de faciliteiten van Nicolas Potel, is de getalenteerde Forestier erin
geslaagd een vliegende start te maken met 23 rode en 2 witte wijnen van het oogstjaar 2007. Niet alleen uit de vertrouwde Côte des
Nuits maar voor het eerst in haar carrière ook uit het achterland van Beaune, waar zij in 1970 geboren is. Twintig appellations in totaal.
Het basismateriaal wordt aangekocht bij boeren die hun wijngaarden zorgvuldig en met respect voor de natuur beheren. Geen tros komt
de kelder binnen zonder de table de tri te zijn gepasseerd. De druiven worden ontsteeld voordat zij zonder verdere kneuzing in de
gistingskuip verdwijnen. De gisting vindt langzaam en onder lage temperaturen plaats op traditionele open cuves, met handmatige
onderdompeling van de schillen en een minimum aan verdere ingrepen.
De opvoeding geschiedt op houten vaten, waarvan 25-30% nieuw, in een 17e eeuwse kelder onder het centrum van Nuits-SaintGeorges. 45.000 flessen zijn er het eerste jaar geproduceerd, waarvan de laatste in januari zijn gebotteld.
Hoewel de wijnen dus nog in hun prille jeugd verkeren, maakt een bescheiden selectie de hoge kwaliteit snel duidelijk. Alleen de eerste
wijn is wit, de overige zijn rood.

Terwijl Claire Forestier ontspannen achterover leunt na het legen van haar laatste glas, zoek ik woorden om
de rode draad in haar wijnen te beschrijven. Als ik mijn blik naar de overkant van de tafel richt, schieten zij
mij vanzelf te binnen: de wijnen van Terres d’Arômes zijn elegant en charmant, aromatisch en puur en een
weerspiegeling van hun terroir. Net als de maakster zelf.
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