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Waarom “mijn goeste”

 In het jaar 199….



Piemonte



De Streek

 Situering: gelegen in Piemonte (Noord Italie). 

 Deze witte wijn komt uit de Roero streek – gelegen tussen Torino en Alba –

waarvan Canale de voornaamste stad is. 

 De wijn mag zich alleen maar “Roero” noemen als ze uit Canale of zijn 17 

aanpalende gemeenten komt.

 In Roero is de Arneis het enige witte druivenras.



Bodem en Druif

 De Roero DOC zone bestaat uit bodems die overwegend zanderig zijn, ook rijk 

aan fossielen en gevoelig voor erosie.

 De Arneis is een inheemse witte druivensoort. Deze witte wijn wordt altijd arneis

di roero of roero arneis genoemd.

 Wijn die eenvoudigweg roero genoemd wordt is een rode wijn gebaseerd op de 

Nebbiolo Druif Barolo – Barbaresco.



De Wijn 

Druif : 100% Arneis

Vinificatie en verfijning op inoxvaten onder strenge 

temperatuurscontrole.

Jaar aanleg : 1978

Heuvels gelegen op 280 à 310m hoogte.

Manuele pluk



Beschrijving wijn

 Kleur : strogeel.

 Helderheid : briljant – helder – mooie schittering.

 Neus: verrassende en elegante karaktervolle wijn.  brem – Kamille maar Ook 
toets van wit fruit.

 Smaak : Aroma’s van amandel, groene appel, peer en meloen. in de mond zeer 
fris en smakelijk – met een mooi evenwicht tussen zuren en molligheid.

 Afdronk : persisterend.

 Alcoholgehalte : 13,5%

 Serveren : bij 8 à 10°

 Aanbevolen bij : visgerechten en ook te proberen bij gevogelte en kalfsvlees, 
pastas, lichte gerechten. Als aperitief op een zonnig terras in Alba.  -- mag ook 
thuis zijn ;-)

 Bewaartijd : 2 à 3 jaar



Leon
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Gegevens

 Wijn: Chateau Pontet Bayard  2016    AOC

 Gemeente: Puisseguin Saint- Emilion

 Exploitant: E.A.R.L. vignobles richard et fils Opp. : 731 ha

 Bodem: mix v. klei en kalk

 Druiven: merlot, cabernet franc

 Oogst: handgeplukt

 Rijping: eiken vaten

 Oog: kersenrood,zuiver

 Geur: fruitaroma’s: kers, framboos, ....

 Smaak: sappig, vlezig, vol, subtiel, delicate tannines

 Afdronk: aangenaam, vrij lang



 Prijs: € 11,95

 Kopen: Colruyt.



Ria



ModA’
DOC

Montepulciano d’Abruzzo

2017

Loreto A Prutino

Azienda Vinicola Talamonti



Waarom “mijn goeste”



Verduidelijking naam “montepulciano”
Er zijn verschillende wijngerelateerde namen Montepulciano en dit kan u soms eens in 

verwarring brengen. 

Voorbeeld : je drinkt een lekkere montepulciano d’abruzzo en vervolgens een veel 

duurdere Vino Nobile di montepulciano omdat je denkt dat het dezelfde druif is.

Er is de “stad” Montepulciano in Toscane  en de “Druif” Montepulciano              

voornamelijk verbouwd in de Abruzzen. 

De Vino Nobile (en ook de Rosso) Di montepulciano worden voor het grootste deel 

gemaakt uit de sangiovese druif.

De Montepulciano D’Abruzzo is afkomstig uit de abruzzen aan de oostkust van Italië en 

meest bekende wijn gemaakt van de montepulciano druif.

Dus… de eerstvolgende keer dat je een montepulciano-wijn drinkt, voor de zekerheid 

even navragen om welke montepulciano het gaat! Dan moet het goedkomen.

De regio Abruzzo heeft veel te bieden, bijna alle wijn berust hier op 2 variëteiten: de 

montepulciano voor rood en de trebbiano voor wit.



Abruzzo



De streek 

Vanaf de apenijnen die tot 2914m hoogte bereiken tot de Adriatische zee liggen 

kalk- en kleiachtige gronden, slib,  en zand en kiezelgronden.

De wijngaarden bevinden zich in het noordelijk deel, zijn zongericht en worden 

geventileerd door de droge winden van de Adriatische zee.



Technische fiche

 Moda Talamonti

 Rood

 Millésime 2017

 100% Montepulciano

 Alcoholgehalte : 13%

 Met de grootste zorg en selectief met de hand geplukt. Rust 6 maand in grote, 

Franse eiken vaten en dit geeft de kleur violet en de smaak van kersen, pruimen 

en rode vruchten.



Wijnfiche
1. Uitzicht Robijnrood met paarse tinten

2. Aroma’s / neus krachtige intensiteit in aroma, 

met veel rijp rood fruit.

3. mond heel rijk aan fruit, levendig, met op de 

achtergrond een discrete houttoets.

4. Afdronk – herinnering kort – aangenaam – verfrissend. 

Na langer openstaan vervagen de 

aangename toetsen. 

5. Evolutiegraad drinken van 2017 tot 2019

6. Serveertemperatuur 17°

7. Serveren bij Italiaanse keuken - barbeque



Benny



Wijn Regio’s in Italie



Wijnstreken

Sicilie



Firiatto





De Nero d'Avola is de belangrijkste 

rode druif van Sicilië en een van de 

belangrijkste inheemse rassen van 

Italië. 

Vernoemd naar het plaatsje Avola in 

het diepe zuiden van Sicilië, 

worden de wijnen wel vergeleken 

met de Syrah-druif. 

Wijnbouwers brachten deze druif 

een paar honderd jaar geleden naar 

het zuidelijke puntje van het 

eiland. Vandaag de dag is zij 

verspreid over het hele eiland 

Sicilië. 

De Nero d'Avola houdt van een zeer warm klimaat en 

produceert wijnen met zoete, ronde tannines en 

geurt nadrukkelijk naar een pepertje.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Druif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avola_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syrah






 IGT

 2013

 Firriato is een Siciliaans familiebedrijf, dat in korte tijd uitgegroeid is tot één van de toonaangevende wijnproducenten van 
Sicilië, en zelfs van gans Italië. Dit wijnbedrijf verblufte menige wijnkenners met een hele batterij wijnen van een uitstekende
kwaliteit. Zowel de eenvoudigste wijn als dit paradepaardje getuigen van een perfecte aanpak.

 Druif: 75% Nero d’Avola en 25% Syrah.

 Wijnbereiding: Traditionele gisting met daarna verfijning in barriques van Franse eik gedurende een jaar.

 Kleur: Intens gekleurde heldere robijnrode wijn.

 Neus en smaak: Zeer rijke aroma’s met eerst een kruidige toets, daarna heel veel rijp rood fruit, zelfs confituur, . In de mond 
strelend zacht, met veel fijne zuren en veel zachte tannines met een rijke afdronk en een lange herinnering.

 Serveren: Deze wijn serveer je het best niet te warm, kelderfris is ideaal.

 Bewaarpotentieel: Met de jaren kan deze rijke wijn enkel nog zachter, ronder en kruidiger worden, maar hij is zeker nu al 
best te genieten.

 Schenken bij: Heerlijk bij gegrild vlees en gebraad met veel kruiden, alsook bij wild en pikante kaas.





Frank



2012





Cabernet Sauvignon, Tempranillo & Garnacha 

Tintorera

Fermentation is carried out in the traditional way in 

cement tanks with manual remontage. Macerations are 

long, with great care taken over the temperature so that 

the distinctive character of Matanegra is brought out 

from this combination. Malolactic fermentation is carried 

out in French oak barriques in which the wine ages for 18 

months



Picota cherry colour, garnet at the rim. On the nose it is 

distinctive for its intensity and character. Ripe fruits, 

mineral, creamy oak and notes of dark chocolate. 

Powerful in the mouth, full of flavour, mature tannins, 

with a good structure and long lingering finish.



Chris



Ledenvergadering

23/9/2019

Mijn Goeste : Chris 

Cansse

Domaine de La Jasse
2017



Geschiedenis
. Voor 1960  - grootste deel oppervlakte - weiland  voor vee

. Begin jaren ’60 wordt terrein gekocht door Familie Beaujard

. Weiland werd vervangen door wijngaarden

. Beaujard verkocht deze begin jaren ‘90 aan bekende Nederlandse 

wijnbouwersfamilie Walraven

. Walraven had nood aan getalenteerde wijnmaker en vond die in
Bruno Le Breton

. In 2008 ging Walraven met pensioen en verkocht het domein aan
Breton

.  In 2009 kreeg Breton versterking van Patrick Léon (20 jaar ervaring op 
Ch. Mouton Rothschild)  en eigenaar van Ch. Les trois C ( Fronsac)  -
overleed in dec. 2018 op 75-jarige leeftijd.



Bruno Le Breton en 

Patrick Léon



Situering - klimaat - bodem 

 Pays d’Oc :  Combaillaux – 15 km van Montpellier

 “Jasse” betekende schuilplek voor schapen onder oeroude platanen  tegen de 

felle zon

 Deze 110 jaar oude plataan is het beeldmerk van het domein

 Mediteraan Zeeklimaat met ruim 300 dagen zon

 Mineraalrijke  bodem



. 

De Wijn

. Oude wijnstokken “ veilles vignes” 35 jaar en ouder

. Lange wortels die gemakkelijk het grondwater

bereiken



“ de La 

Jasse” veilles

vignes 2017



Proeven
. Alcoholgehalte : 14%

. Kleur : diep donkerrood met purperen rand en zwarte 
kern

. Geur : zwoele cassis, donkere kersen, rokerige eik, 
vanille en ceder

. In de mond : mondvullend, geconcentreerd en rijk 
gefruit met ietwat romige structuur

. Weelderige tannines en veel body

. Krachtig en lange afdronk



Wijn en spijs

rundsvlees, lamskoteletten en 

magret de canard



 Te koop bij de wijnbeurs

 Prijs : normaal 11,99€ - in promotie 10,49€



Bedankt en succes bij ‘t blind proeven ! 


