Malbec
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Geschiedenis
 Synoniemen malbec: auxerrois, côt
 In de 16e eeuw publiceerde de jurist en professor aan

de universiteit van Cahors, François Roaldès, “Le
discours sur le vigne” waarin al van auxerrois
gesproken werd
 Auxerrois bestaat dus al meer dan 600 jaar
 De naam malbec stamt uit 18e eeuw


De heer Malbeck was een wijngaard eigenaar in de Medoc
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Oorsprong
 Behoort tot de familie der Cotoïden uit Sud-Ouest
 Verwant aan tannat (négrette) en prunelard
 In 2009 leverde een groep onderzoekers van INRA

in Montpellier en Davis University in Californië het
bewijs dat malbec is een kruising is van prunelard
met magdelaine noire uit de Charentes
 Malbec schijnt afkomstig te zijn uit Quercy (Cahors)
in Zuidwest Frankrijk, van waaruit hij in de
renaissance naar de Loirestreek kwam.
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Geschiedenis
 De wijngaarden van Cahors zijn één van de oudste

wijngaarden van Frankrijk.
 De wijn kreeg snel een goede reputatie bij de
Engelsen die het “zwarte wijn” noemde.
 Ze waren ook erg geliefd bij de wereldleiders, zoals
François 1ste en Peter de Grote van Rusland en
stelde in die periode de wijnproductie van Bordeaux
volledig in de schaduw.
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Geschiedenis

 1866 - Bordeaux werd getroffen door de phylloxera.
 1877 - Ook de wijngaarden van Cahors verwoest door de phylloxera.
 Vóór de phylloxera was in Blaye en Bourg 80% van de wijngaarden

met malbec beplant.





Diende vroeger om Cabernet Sauvignon te verzachten
Nadien werd malbec op Amerikaanse onderstokken geënt.
Gevoelig voor rot en laag rendement.
Alleen op het kalksteenplateau van Cahors behield malbec zijn kwaliteiten.

 1956 Bordeaux verliest 75% van de oogst door vorst.
 Cahors was ook getroffen maar er werd terug malbec aangeplant
 In Bordeaux verloor malbec terrein aan merlot, cabernet franc
 Nu belangrijkste druivenras in Cahors
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Waar?
 Frankrijk
 In Bordeaux nog aanplantingen malbec in Côtes-de-Bourg,
Blaye en Entre-Deux-Mers
 In Loire veel Malbec (Cot) vervangen door Cabernet Franc
 Languedoc (AOC Cabardès, AOC Malepère) (blends)
 Nationale trots van Argentinië
 Andere wijnregio’s: Chili, Californië (US),

Washington (US), NY (US), Oregon (Can), Australië,
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Brazilië, NO Italië, Baja
California (Mex)
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Sud-Ouest
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AOC Cahors
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Cahors
 Op gelijke afstand van de
 Atlantische Oceaan
 Middellandse Zee
 Pyreneeën
 4.500 hectare (uitbreidbaar tot 21.700 ha, goede terroir max







7.000 ha)
Langs de rivier de Lot
In de middelste vallei van de Lot
Ten westen van de stad Cahors
In het zuiden de Causses du Cuercy
De wijngaarden liggen alle tussen de 44ste en 45ste breedtegraad
Departement Lot
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Terroir
Regio Cahors (45 gemeenten) 3 terroirs:
 Terroirs met alluviale grond. Deze zone bestaat uit 3 grote terrassen
 Het eerste terras bestaat uit zand en klei (lichte, fruitige wijnen)
 Het tweede terras (+5m) uit kalkstenen bodem, slib, klei, “galets roulés”




Fruitige wijnen

Het derde terras uit met grind beladen hellingen van gefragmenteerde kalksteen.


twee types:
 grèzes (dichter bij de causse) geeft finesse aan de wijnen
 Kleisilicium houdt water vast, zorg voor een stabiele hydratatie van de wijnstok en
geef de wijn structuur en diepte (rijke volle wijnen)

 Terroirs van kalksteenhellingen:
 Het terroir van Cahors heeft hellingen die zelden worden geteeld vanwege hun
zeer steile helling.
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Terroir
 Terroirs van kalksteenplateaus:
 Deze zone bestaat uit kalksteenplateaus met een hoogte tussen 250
en 350 meter. De bodem is ondiep en rijk aan kalksteen.
Minder vruchtbaar
 Minder invloed van de rivier
 Temperatuurcontrasten tussen dag en nacht (later rijp)
 diversiteit van de bodem
 soms gemengd met mergel, soms bezaaid met kalksteen of rode
“galets”, soms paars (siderolithische formaties, rijk aan ijzerhoudende
afzettingen).
 Sommige bodems zijn bijzonder rijk aan gele of rode kleisoorten die
water en voedingsstoffen bevatten en daarom de wijnstok voorzien van
een constante inname van water en mineralen.
 Finesse en elegante wijnen
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Terroir
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Terroir
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Zo goed als
alle kalksteen
is gevormd
door afzetting
van CaCarbonaat
van
biologische
oorsprong op
de bodem van
de zee
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La plage aux ptérosaures (Crayssac)

 150 milj jaar geleden
 paleontologische opgravingslocatie
 fossiel jurassic strand geklasseerd nationaal

natuurreservaat.
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Klimaat
 Klimaat dubbel: oceanisch tot juni, mediterraan

vanaf de maand juli.
 “Le vent d’Autan” veegt de wolken weg, zodat de
druivenstokken meer zon krijgen en de wateren van
de Lot zorgen voor koele nachten
 788 mm regenval / jaar
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Klimaat
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Klimaat
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AOC Cahors
 Sinds 1971
 Min 70% malbec met (merlot/tannat) of als monocépage.
 20 miljoen flessen/jaar
 80% wijnbouwers en particuliere kelders
 20% coöperatieven
 1e producent Frankrijk, 2e producent wereldwijd van

malbec



Nu 4,5K ha (max mogelijk 21K ha, in 1880 80K ha)
11% opp wereldwijd, Frankijk 19% opp wereldwijd

 17% bio-wijnen (tov 10% gemiddeld in Frankrijk)
 Export 30%
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Malbec
 zwarte wijn van Cahors
 Vroeger was Malbec een vrij rustieke wijn. Nu maakt

men ook een andere stijl van Malbec: vers en
mineraal, verfijnd en elegant.
 Zelfs als de tannines fijn zijn, zijn ze toch heel
aanwezig. Er zijn nu ook meer fruitige en meer
toegankelijke wijnen.
 Toch laat je Malbec uit de Cahors best nog vijf jaar
liggen zodat het fruit duidelijk tot uiting komt
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Malbec
 Dikke schil
 Gevoelig aan rot, vorst, coulure, valse meeldauw, ongedierte



Nieuwe clonen
Wijngaard management technieken

 Kan hoge opbrengsten opleveren. Vroeger een probleem in

Argentinïe door overvloedig irrigeren wat resulteerde in
simpele, smaakloze wijnen
 Malbec is heel klimaatgevoelig



Perfecte condities zijn voldoende zon en droog klimaat
Te veel zon resulteert in “jammy” wijn en teveel alcohol zonder veel structuur

 Gobelet snoei
 Malbec wijnen dikwijls van oude wijnstokken
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Malbec
 Uitzicht
 Donkere wijn (alhoewel...)
 Primaire smaken:




rode pruim, braambessen, bosbessen, zwarte kersen (primair)
vanille, cacao (secundair)
Leer, tabak, truffel, bosgrond, eekhoorntjesbrood (tertiair)

 Full body, droog, tannines medium, zuren medium-,

alcohol 13,5-15%, vlezig
 Serveren 15,5-18°C
 Decanteren min 30 min
 Verouderingspotentieel: 5-10j (tannines)
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Foodpairing
 Umami Lover
 In tegenstelling tot Cabernet Sauvignon heeft Malbec geen






superlange afdronk. Daarom is Malbec geweldig met slankere
rood vlees (bv. struisvogel).
De wijn doet het uitstekend met funky smaken zoals blauwe
kaas en rustieke smaken zoals paddenstoelen en komijnkruid.
Donker vlees gevogelte en mager rood vlees.
Malbec past ook goed bij aardse smaken, zoals runderborst.
Bijkomende aanbevelingen zijn onder andere eenden-,
kippen-, lams-, rundvlees-, struisvogel-, buffel- en
varkensschouder.
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Foodpairing
 specerijen met aardse of rokerige smaken
 peterselie, sumak, tijm, rozemarijn, porcinipoeder, gerookte
paprika, zwarte peper, komijn, koriander, jeneverbes,
kruidnagel, vanille, knoflook, sjalot, groene ui en barbecue
saus.
 Groenten en vegetarische gerechten:


Champignon, geroosterde groenten, groene en rode paprika's,
aardappel, rucola, boerenkool, snijbiet, gegrilde witloof, ui,
bieten, tempeh, linzen, zwarte bonen en verboden (zwarte) rijst
passen allemaal prachtig bij Malbec.
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Wijnstijl
 De mening van producenten varieert:
 verschillende terrassen in verschillende cuvées te
weerspiegelen




Clos Triguedina, Cosse Maisonneuve

meer complexiteit door te blenden


Château de Cèdre.
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Millesimes Cahors vs Argentinië
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Het scoren van wijn
 Een wijn die goed gemaakt is, geen fouten heeft, eenvoudig maar waar absoluut niets mis

mee is, scoort 84 punten.
 Visueel (gemiddeld 5 punten)


Heeft een wijn geen fouten in zijn visuele fase krijgt hij 5 punten.

 Aroma (gemiddeld 12 punten)
 Is een wijn correct niet complex en vrij eenvoudig zonder fouten krijgt hij 12punten.
 Gaat de wijn sterker in zijn complexiteit door vele verschillende componenten (primair, secundair, tertiair) dan
beloon je hem met 1, 2 of 3 extra punten.
 Je kan een wijn ook belonen vanwege zijn elegante, fijn uit gepuurde aroma’s.
 Wijnen die zeer eenvoudig zijn, weinig aromatisch of fouten bevatten geef je strafpunten en trek je van de 12 af.
 Smaak (gemiddeld 15 punten)


gelijkaardig als de aromafase. Verschil is dat je ook de zuren, alcohol, suikers en tannine gaat beoordelen.

 Potentieel (gemiddeld 7 punten)
 hier ga je wijnen belonen of afstraffen op hun bewaarpotentieel.
 Wijnen die onverwacht snel evolueren straf je af, wijnen die verrassend lang bewaren ga je belonen.
 Algemeen (gemiddeld 45 punten)


hier ga je de complexiteit, afdronk, balans en intensiteit beoordelen.

 Belangrijk is dat je een mening vormt en dat niet alle wijnen 84 punten krijgen.

Commanderij Mechelen

Het scoren van wijn
Visueel

Aroma

Smaak

Potentieel

Algemeen

Totaal

5

15

20

10

50

100

Max

5

12

15

7

45

84

Ref

5

12+2

15+2

7+1

45

89

Uw score
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Het scoren van wijn
# punten
96-100

Een uitzonderlijke wijn met een diep en complex karakter die alle
eigenschappen weerspiegelt die verwacht worden van een klassieke
wijn van deze druif

90-95

Een uitstekende wijn van buitengewone complexiteit en karakter.
Kortom een geweldige wijn

80-89

Van net bovengemiddeld tot zeer goede wijnen met verschillende
gradaties van finesse, smaak en karakter zonder merkbare fouten

70-79

Een gemiddelde wijn zonder bijzondere kenmerken, buiten dat de
wijn degelijk gemaakt is. Een eenvoudige, onopvallende wijn

60-69

Een beneden gemiddelde wijn met merkbare fouten, zoals scherpe
zuren en/of tannines. Het ontbreken van smaak of een vieze geur of
smaak

50-59

Een onacceptabele wijn
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Chateau Haut Monplaisir
 Gelegen in Lacapelle-Cabanac
 Cathy, Mathilde (dochter) et Daniel Fournié namen in 1998

familieboerderij van 15 ha over. Nu 30 ha.
 Contacten met Pascal en Jean-Marc Verhaeghe (Château du Cèdre)
 Biologisch
Gras tussen druivenstruiken
Niet wieden
Afwezigheid van chemische meststoffen
Afwezigheid van synthetische chemicaliën
Ontbladering
Aan
Aan

zijde zonsopgang: begin juli
zijde zonsondergang: eind aug

Lage opbrengsten (van 30 tot 50 hl volgens de cuvées)
Optimale rijpheid van de druiven
Oogsten met de hand en machine
Handmatig sorteren
Vinificatie met dagelijks proeven
Lange gisting, zachte en langzame extractie
Opvoeding in tanks en vaten
Zonder filtratie
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Chateau Haut Monplaisir – Prestige 2012
 100% Malbec
 3e terrassen: steenachtige klei-kiezelhoudende bodems
 zuidelijke blootstelling
 wijngaarden van meer dan 20 jaar.
 Vinificatie
 In thermogeregelde cementvaten
 Handmatig sorteren, ontristing, persen
 Vinificatie temperatuur 27°C - 28°C
 Pigeage
 Tussen 25 en 30 dagen op vat
 Geen filtratie
 Veroudering 20 maanden op eikenhouten vaten

(Troncay); 1/3 nieuwe vaten, 1/3 vaten van één jaar en
1/3 vaten van 2 jaar oud.
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Chateau Haut Monplaisir – Prestige 2012
 Klimaatomstandigheden
 vrij uitzonderlijk klimatisch jaar
 Een zeer regenachtige lente
moeilijke bloei
 coulure , verminderde opbrengst
 vechten tegen meeldauw
 met succes want 1e gecertificeerde biologische
vintage (na 3 jaar verplichte conversie).




Commanderij Mechelen

Een hete en droge zomer en de zeer goede
beworteling van de wijnstokken zorgden voor
een uitstekende rijpheid van de druiven.

Chateau du Cedre
 Familie landgoed beheerd door Pascal en Jean-Marc








Verhaeghe
Gebied: 27 hectare
Rood: 90% Malbec, 5% Merlot en 5% Tannat
Wit: 1 ha Viognier, 0.7 are Sémillon, Muscadelle,
Sauvignon
Wijnstokken tussen 20 en 60 jaar oud
Gemiddelde opbrengsten beperkt tot 30 hl / ha gemiddeld
voor een plantdichtheid van 4000 tot 5500 planten /
hectare
Team van 12 personen, of 1 persoon gemiddeld voor 2,5ha
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Chateau du Cedre
 In 1925 vestigt Leon Verhaeghe, geboren in

Morsleede,zich in de Lot.
 In 1958, zetten zijn zoon Charles Verhaeghe en zijn
vrouw Maria Theresa een boerderij op en creëren een
wijngaard door het aanplanten van één hectare
wijnstokken per jaar op drie percelen.
 In 1973, terwijl hij lavendel bleef distilleren, maakte
Charles zijn eerste botteling.
 Zijn zonen, Pascal en Jean-Marc behoren tot de tweede
generatie.
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Chateau du Cedre
 Pascal, ontdekt of herontdekt de wijngaard van een

Bourgondische vriend Jean-Marie Guffens. Neemt deel aan
de oogst
 Acht jaar later, na zijn studies oenologie in Macon Davayé en
ervaringen in de Bourgogne en Napa Valley Saintsbury,
besloot hij om het familie landgoed over te nemen met zijn
broer Jean-Marc, een jonge afgestudeerde oenoloog van la
Tour Blanche in de Sauternes.
 Jean-Marc is verantwoordelijk voor de wijngaard en Pascal
voor de vinificatie en marketing.
 Getest door een moeilijke wijnoogst (80% van het veld wordt
vernield door hagel)
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Charte de Qualité
 Initiatief van Pascal Verhaeghe, kleinzoon van de in 1925

uitgeweken Diksmuidenaar Charles Verhaeghe
 Sinds 1999.
 Zeer streng ‘lastenboek’









Lage rendementen
Wijnstokken min 8j oud
Jury
Controle wijnpercelen
Perceel & kelderschrift
Labo
Wijnbouwers dragen zelf kosten
Etiket met vermelding “Cercle Cahors Excellence”

Commanderij Mechelen

Le Cèdre 2012
 100% Malbec
 hellingen van "Bru“, Vire-sur-Lot
 De bodem bestaat uit twee verschillende soorten
 50% van kalksteen puin genaamd "Tran“
 50% hoge terras Mindel, klei-kiezelhoudende, goed gedraineerd, rijk aan “galets
roulés”.
 Klimaatomstandigheden



vrij uitzonderlijk klimatisch jaar
Een zeer regenachtige lente
moeilijke bloei
 coulure , verminderde opbrengst
 vechten tegen meeldauw
 met succes want 1e gecertificeerde biologische vintage (na 3 jaar verplichte conversie).




Een hete en droge zomer en de zeer goede beworteling van de wijnstokken zorgden
voor een uitstekende rijpheid van de druiven.
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Le Cèdre 2012
 Vinificatie:
 ontristen en voorzichtig persen.
 Vinificatie temperatuur 28 °
 Pigeage aan het begin van de alcoholische
gisting
 40 dagen gisting
 Malolactische gisting 80% in nieuwe vaten,
20% in vaten van één jaar oud.
 Opvoeding
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24 maanden 80% in nieuwe vaten en 20% in
vaten van één jaar oud. Noch geklaard of
gefilterd

Mas del Perie
 Fabien Jouves komt uit een oude boerenfamilie van de

Causse (Centraal Massief).
 Biodynamisch (sinds 2011)









"Biodynamisch" betekent dat men werkt in overeenstemming met
de energie (zon, planeten, water, zuurstof) die het leven schept en
onderhoudt (Rudolf Steiner – 1924)
Gebruik van preparaten (bv. koehoorn met mest, bergkristal
Geen gebruik van chemische stoffen
Geen zware machines, manuele pluk
Natuurlijke gisten, geen sulfiet
Geen pompen, geen filtering
Minimaliseer impact van hout (bv acacia), betonnen tanks
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Mas del Perie
 1e voorwaarde
 Groenbemesting
 Bodembewerking
 Compost
 Gemengde aanplant
 Natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en ongedierte
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Mas del Perie - Les Acacias 2014
 100% malbec
 40j oude wijnstokken
 IJzerhoudende kalksteen
 350 m hoge heuveltoppen
 Manuele oogst
 Natuurlijke vinificatie, ontristing
 30 d fermentatie op vat
 Fermentatie in betonnen tanks
 Opvoeding op vat gedurende 18 maanden
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Argentinië
 1853: Onder impuls van Domingo Faustina Sarmiento, ooit president

van Argentinië maar toenmalig provincie gouverneur





Fransman Miguel Aimé Pouget richt “School of Agriculture” op in Mendoza
Introductie van Malbec (1868) en andere Franse druivenrassen
Stimuleert Europese vinificatietechnieken
Malbec WorldDay: ¡Feliz día del Malbec! wordt gevierd op 17 april

 Argentinië is momenteel grootste producent van malbec wereldwijd (>

97K ha) gevolgd door Franrijk, Italië, Spanje, Zuid Afrika, NieuwZeeland en de VS.
 In elke wijnregio van Argentinië, langs de Andes van Salta tot
Patagonië
 Mendoza is de grootste producent van malbec in Argentinië (> 84K ha
= 86%) gevolgd door San Juan (5K ha), Salta (< 3K ha), Patagonia
(Neuquén en Río Negro) (> 2K ha), La Rioja (< 2K ha)
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Wijnregio’s
 In het noorden (Salta en Catamarca)
 zon en grote hoogte
 aroma's van zeer rijp rood en zwart fruit, zwarte peper en paprika, met een zeer
solide structuur van stevige, zoete tannines.
 vb. Colomé
 Dorre vlaktes (Gran Chaco)
 In Uco-vallei (Tupungato, Tunuyán en San Carlos)



Vruchtbare pampas
Elegantere wijnen met opvallende, kruidige en bloemige tonen.

 In Patagonië (Neuquén en Río Negro)
 klimaat iets kouder
 hoogtelijnen minder extreem
 bessen behouden hun zuurgraad en wijnen hebben tonen van rijp zwart fruit in
combinatie met een duidelijke minerale tint.
Commanderij Mechelen

Commanderij Mechelen

Klimaat
 “La Zonda” hete, droge stormwinden (vanuit de Andes).

Gepaard met veel stof. Vooral in de regio’s Rioja, San Juan
en Mendoza
 Droog semi-aride (woestijnachtig) of warm steppeklimaat
 Beperkt risico op ziekten/schimmels
 “El Niño” soms spelbreker (1998)






El Niño: Langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan komt in de loop
van sommige jaren een sterke opwarming van normaal koel zeewater
La Niña is fysisch gezien het tegengestelde effect. Dit doet zich voor
wanneer ongewoon koud zeewater bij de Evenaar is gemeten.
El Niño en La Niña zijn beide tekenen van het El Niño - Southern
Oscillation- of ENSO-effect.
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Klimaat
 Gemiddeld 320 zonnedagen/jaar
 Zomertemperaturen:




Niet extreem
Van 40°C (dag) tot 10°C (‘s nachts)
Geen aangebrande wijnen

 Wintertemperaturen:
 Meeste wijngaarden zijn vorstvrij
 Tot -6°C op hoge wijngaarden (Salta)
 Regenval:






Max. 250 mm ? Irrigatie (= smeltwater van de Andes, waterputten, waterlicentie
nodig)
Eerst opp irrigatie, daarna kanaal of greppel irrigatie, nu druppel irrigatie
Meestal in de zomer
“La Piedra” (hevige hagelbuien) einde zomer ? bescherming met netten
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Malbec-klonen
 De Argentijnse malbec-klonen (die vaak nog op eigen

onderstok staan) hebben zich aangepast aan het terroir en
staan inmiddels veraf van de Franse inmiddels geënte
malbec.
 Kleinere druiven
 Een aantal jaren geleden zijn er stokken teruggeplaatst in
Frankrijk en een groot deel overleed binnen 2 jaar aan
allerlei ziektes. Dus je spreekt nu over twee totaal
verschillende klonen en terroirs die je aan het vergelijken
bent.
 Cahors is vaak robuust, meer een Bordeaux-type wijn die
moet rijpen.
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Appelaties
 Sinds 2004 drie kwaliteitsniveau’s
 Indication de Procedencia (IP):
Minimum 80% druiven van de aangeduide regio (provincies) bevatten.
 Mono-cépage wijnen moeten minimum 80%van het aangeduide druivenras
bevatten.




Indication Geografica (IG):
IP regels plus
 Betere kwaliteit dan IP
 Moeten gevinifieerd en gebotteld worden in de aangeduide regio
 Momenteel zijn volgende IG’s erkend: Valle de Uco, Alto Valle de Rio Negro,
Patagonia, Calles Calchaquies (Cafayate en omgeving) en Cuyo.




Denominacion de Origen Contralada (DOC):
IG regels
 Top kwaliteit


 Niets van op etiket terug te vinden ?!
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Kalksteen
Kalksteen geeft Malbec een veel tannines en kleur
 In de kalkrijke bodems van de Cahors-regio produceert
Malbec de donkerste, meest tanninerijke manifestatie, met
bramenfruit in zijn jeugd, en tabak, koffie en vlezige tonen als
het ouder wordt.
 Calciumcomponent in kalksteen, draagt bij tot het behoud van
de zuurgraad tot laat in het groeiseizoen voor de druif en
draagt bij aan de structuur in het glas.
 De wijnstokken gedijen op het dorre, kalkstenen plateaus, dat
een dunne toplaag heeft die de wortels dwingt om diep te
graven naar voedingsstoffen. Hardwerkende wortels zijn
gelijk aan meer geconcentreerde druiven en een diepere wijn.
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Zon
Zonneschijn geeft Malbec fruitigheid
 In Mendoza, waar 70 procent van de Argentijnse wijn - meestal
Malbec - wordt geteeld, zijn de omstandigheden zelfs zonniger en
zelfs droger.
 Aan de voet van de Andes, maakt de druif rijke, robuuste wijnen met
tonen van bramen en zoete bloemige tonen.
 Met schaarse regen, vroege zomerhagel en een krachtige storm, de
Zonda genaamd, moeten de wijnstokken hier diep graven in de
alluviale zand- en kleigronden.
 De klei laat de wijnstokken diep wortelen en dus meer van de
mineralen van de bodem opnemen.
 Het zand zorgt voor een goede afvoer, een belangrijke factor om rot
op afstand te houden.
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Grote temperatuursverschillen
Grote temperatuursverschillen zorgen voor voldoende
aciditeit
 In Mendoza domineren de Andes de skyline. De
bergen bieden hoogte en koelere lucht,




vertraagt het rijpingsproces
Volle, rijpe, fruitige eigenschappen
Genoeg zuren

 De grote temperatuurschommelingen tussen dag en

nacht versterken deze rijpheid / zuurgraad-tango.
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Susana Balbo
 Susana is de eerste vrouwelijke oenologe in Argentinië na became the first female





enologist in Argentina (Don Bosco University in Mendoza in 1981)
Begint haar carriere in 1982 bij Sucesión Michel Torino in Cafayate, Salta
Werkte in Argentinië en internationaal als consultant (Australië, California, Chili,
Frankrijk, Italië, Zuid-Afrika en Spanje)
1999: Dominio del Plata
In 2002 wordt de Susana Balbo Winery (SBW) in Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza
ingehuldigd
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Susana Balbo
 2006-2010: Susana is verkozen als President of Wines of






Argentina (WOFA) voor 2 termijnen
2012: Susana wordt genoemd als 1 van de 50 meest
invloedrijke vrouwen in de wijnwereld door “The Drinks
Business Magazine”.
2014: Susana wordt herverkozen als President van WOFA.
2015: “The Drinks Business Magazine” kiest Susana Balbo
als vrouw van het jaar
2018: Susana wordt genoemd als 1 van de 10 meest
invloedrijke vrouwen in de wijnwereld door “The Drinks
Business Magazine”.
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Susana Balbo Signature Malbec 2012
 95% malbec – 5% petit verdot
 1150 m
 Handgeplukt
 Ontrist, lichte persing, delestage 3x dag
 Max 30 °C
 Lange maceratie 35 dagen
 13 maanden in 80% nieuwe eik en 20%

gebruikte eiken vaten
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Bodega Colomé
 Sinds 1831
 Opgericht door de Spaanse gouverneur van Salta, Nicolás Severo de






Isasmendi en Echalar.
In 1854 bracht zijn dochter Ascensión, die met José Benjamín Dávalos
trouwde, de eerste Franse pre-phylloxera Malbec en Cabernet Sauvignonwijnstokken naar Colomé. Druiven van drie wijngaarden, geplant in dat jaar,
worden nog steeds gebruikt bij de productie van Colomé Reserva-wijnen.
Colomé Estate behoorde 170 jaar tot de families Isasmendi-Dávalos.
Donald Hess heeft het in 2001 overgenomen.
Familie Hess bezit 8 wijngaarden op 4 continenten





The Hess Collection, Artezin and Sequana (Californië)
Colomé en Amalaya (Argentinië)
Glen Carlou (Paarl, Zuid Afrika)
Peter Lehmann wines (Barossa Valley, Australië)
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Bodega Colomé
 500.000 l wijn
 Exporteert naar 40 landen
 Wijngaarden tussen 2300 en 3111 m hoogte
 Colomé (2300)
 El Arenal (2700 m)
 Altura Máxima (3111 m)
 La Brava (1750 m)
 Hoe hoger, hoe meer zon
 Grote temperatuursverschillen
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Colomé Estate 2012
 Blend van 4 wijngaarden
 De wijngaard "La Brava" (1700m) levert intens rijp
fruit op.
 De wijngaard "Colomé" (2300m) geeft complexiteit
en gewicht.
 De wijngaard "El Arenal" (2700 m) geeft elegantie
en frisheid aan de melange.
 "Altura Máxima" (3100 m) en de hoogste wijngaard
in de wereld geeft bloemige en minerale tonen met
fijne korrelige tannines aan de assemblage.
 15 maanden in oude vaten van Franse eik en

6 maanden op fles
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Colomé Estate 2012
 Manuele pluk
 Lage opbrengsten
 Handmatige selectie van trossen en druivenbessen.
 Fermentatie met inheemse gisten
 Dankzij de hoogte van het gebied genereren druiven

voldoende natuurlijke zuurgraad
 Beperkt gebruik van hout. Nieuwe vaten worden
echter zelden gebruikt.
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Bodega Tapiz Black Tears Malbec 2012
 Single Vineyard van San Pablo Estate, Uco Valley,







Mendoza
koude nachten vanwege de nabijheid van de bergen
1350 m hoogte
Een koude voorvermenging vindt plaats bij 8 ° C
gedurende 5 dagen om kleur en aroma's te extraheren
maceratie gedurende 20 dagen
Gefermenteerd in roestvrijstalen tanks gedurende ongeveer
15 dagen bij 28 ° C
100% malolactische gisting in nieuwe Franse eikenhouten
vaten
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Verschil Argentijnse & Franse malbec wijnen
 Argentinië
 Fruitige wijnen
 De belangrijkste fruitsmaken in een glas Argentijnse malbec zijn bramen,
pruimen en zwarte kersen.
 melkchocolade, cacaopoeder, violette bloemen, leer
 afhankelijk van de hoeveelheid eikenveroudering, een zoete tabaksfinish.
 Zoete, zijdezachte en mondvullende tannines
 Frankrijk






leerachtig, met smaken van zwarte pruimen en hartige bitterheid die in het
begin vaak als groen wordt omschreven.
hogere zuurgraad
zwarte peper en specerijen.
Vanwege hun gematigde tannine en zuurtegraad met lagere alcohol hebben
malbec wijnen uit Cahors een groot bewaarpotentieel.
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Onze wijnen

Chateau Haut Monplaisir
Prestige 2012

Cahors

16 €

Tinto

Fabien Jouves Mas del Perie
'Les Acacias‘ 2014

Cahors

25 €

Oenologic

Chateau du Cèdre Le Cèdre
2012

Cahors

32 €

Tinto

Dominio del Plata Susana
Balbo Signature Malbec 2012

Mendoza

17,6 €

Worldwinesweb

Bodega Colome Estate Malbec

Salta

20,2 € Chile Boutique

Bodega Tapiz Black Tears
Malbec 2012

Uco Valley

36,9 € Worldwinesweb
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Appendix
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Charte de Qualite
 De wijnen moeten voldoen aan het decreet van de appellation






van 1971, gewijzigd in 1992, en aan het “Charte de Qualite”.
De wijnen moeten een diepe kleur hebben, representatief voor
de “zwarte” wijnen van Cahors.
De wijnen dienen gemaakt te worden van de beste druiven ter
plaatse, zijn te herkennen aan de typische aroma’s van hun
terroir.
Ze hebben ook een groot bewaarpotentieel en het zijn wijnen
met karakter, maar tevens elegant.
De toegestane druivensoorten zijn zoals deze voor A.O.C.
Cahors: minimum 70% Malbec en maximum 30% Merlot en
Tannat.
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Charte de Qualite
 Het alcoholgehalte bedraagt minimum 12% (suikergehalte

is minimum 198 gr/l – chaptaliseren is verboden!) en
maximum 15%. (aanvraag tot afwijking hiervan moet
gebeuren bij het INAO )
 Het maximum rendement bedraagt 40 hl/ha en 1,5 kg/stok.
 De minimum leeftijd van de wijnstokken is 8 jaar.
 Twee loten wijn moeten aan de AOC-erkenningscommissie
aangeboden worden:



Een eerste lot dat in aanmerking komt voor het “Charte de Qualité”
Een tweede lot, samengesteld uit de overige cuvées, niet bestemd voor
het “Charte…”
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Charte de Qualite
 De jury-commissie wordt samengesteld uit

wijnbouwers, wijnhandelaars, oenologen,
wijntechniekers, restauranthouders, sommeliers,
verbruikers… Ieder aanvaard jurylid heeft een
specifieke vorming gevolgd. De juryledenlijst wordt
overgemaakt aan de DGCCRF ( Direction Générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes du Lot). Het is deze jury die
oordeelt of wijnen al dan niet tot het “Charte”
toegelaten worden.
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Charte de Qualite
 De degustatiejury “ Cercle Cahors Excellence” kent de onderscheiding “ vin

de la Charte de Qualité” toe voor een bepaalde jaargang, na de oogst van
het daarop volgende jaar.
 Leden van het “Syndicat de Défence” controleren de wijnpercelen en
registreren de nodige refentiepunten, nodig om nadien de wijngaarden
voor het “Charte” gemakkelijk te herkennen. Deze “Charte-percelen “
moeten hiervoor ter plaatse gemerkt zijn.
 De betreffende wijngaarden moeten in een onberispelijke staat zijn en
worden op volgende punten gecontroleerd:




Gewicht van de druiven per stok.
Oppervlakte en toestand van het gebladerte.
Toestand van de druiven

 Iedere vaststelling van een gebrek aan één van de voorwaarden heeft als

gevolg dat het wijnperceel niet meer in aanmerking komt voor het
betreffende jaar
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Charte de Qualite
 De wijnbouwer is verplicht een perceel- en kelderschrift,

uitgegeven door het “Syndicat de Défence”, bij te houden en
hierin alle verrichtingen te noteren. Dit schrift moet steeds ter
beschikking zijn voor de “Controleurs du Syndicat”.
 De druiven voor de “Charte-wijnen” worden op hun rijpheid
gecontroleerd door een erkend labo COFRAC.
 De most en de wijnen worden geanalyseerd door een erkend labo
COFRAC:




wanneer ze in de cuves gaan.
op het einde van de vinificatie.
tijdens de rijping.

 Al deze resultaten worden genoteerd in het perceel- en

kelderschrift
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Charte de Qualite
 Eén jaar na de vinificatie moeten de wijnen tijdens de

definitieve selectie voldoen aan volgende analytische normen:




Vluchtige zuurheid: maximum 0,8 g/l
Kleurintensiteit: minimum 15
Droog extract: minimum 22

 Aan de deelnemers wordt een financiële bijdrage gevraagd om

de onkosten van het opvolgen en het functioneren van het
“Charte de Qualité” te waarborgen. Deze bijdrage wordt ieder
jaar bepaald in functie van het totale onkostenpakket en is
hoger naargelang de wijnbouwer meer wijngaardoppervlakte
heeft dat in aanmerking komt voor zijn “Charte-wijnen”.
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Charte de Qualite
 De geselecteerde flessen worden verkocht in flessen

met daarop de speciale vermelding “Cercle Cahors
Excellence”. Op het tegenetiket zijn de
productienormen van het “Charte” vermeld. Deze
bijzondere etiketten worden enkel uitgereikt door
het “Syndicat de Défence du Vin A.O.C. Cahors”. Er
zijn nog controles mogelijk vóór het bottelen, op de
stockageplaatsen of op de verkooppunten
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Uitzicht & Aroma’s
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Smaak
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Conclusies & Potentieel
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Primaire aroma’s
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Secundaire & tertiare aroma’s
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