FRANKRIJK - LOIRE

Domaine Seguin
2017 Pouilly-Fumé
Cuvée Prestige

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Frisse, minerale en opwindende neus met een fijn vleugje iodium. Veel
aroma's van agrum, meer specifiek pompelmoes, witte perzik en een
delicaat parfum van witte bloesem. Mooi evenwicht tussen weelderig
fruit en de typische Sauvignon-acciditeit. Lange en levendige finale die
de speekselklieren uitdaagt en activeert. Referentie voor de streek!
Klimaat:
Continentaal klimaat. Gematigde zonnewarmte in de zomer en koude winters met
betrekkelijk veel neerslag. Ideaal voor witte, frisse, minerale wijnen.

Ondergrond:
3 terroirs: Kimmeridge, kalksteen en silex. Meer dan 40 jaar oude druivenstokken.

Vinificatie:
Klassieke vinificatie met moderne technieken op roestvrij inox kuipen.
Alcoholische gisting op lage temperatuur. Hij blijft dan nog een 4-tal maanden op
zijn Lie liggen om meer aroma's te onttrekken.

DOMAINE SEGUIN
De historiek van dit authentieke wijndomein gaat terug tot in de 19e eeuw toen
Berthe Roumier 1,5 ha wijngaard in Berthiers bezat. Samen met haar man, Ernest
Seguin kochten ze nog enkele wijngaarden bij in Bouchot. Zo werd in de loop der
jaren een variatie aan terroirs verkregen, waaronder de drie belangrijkste: kalk
(fruit), de befaamde Kimmeridge bodems (aromatische kracht) en Silex
(mineraliteit). Door een combinatie zijn ze in staat complexe en finessevolle Pouilly
Fumé's te produceren die ondertussen zowat het handelsmerk van het domein
zijn geworden. De overtuiging is dat de wijn gemaakt wordt op de velden.
Bescherming van het plaatselijke ecosysteem is een topprioriteit. Ze werken dan
ook volgens de "Lutte Raissonée" die een zo natuurlijke mogelijke benadering van
het wijnproces garandeert en vermijdt dat de natuurlijke eigenheid van de
wijngaard teloor gaat. Ook de kelder bevindt zich op 3 niveaus om zoveel
mogelijk met de zwaartekracht te werken en het gebruik van pompen te
vermijden. De huidige wijnmaker Philippe Seguin is een echte perfectionist en
bekwaamde zich in Nieuw-Zeeland, Bourgogne, Bordeaux en de Rhône alvorens
zijn vader te vervoegen en nu ook op te volgen. Zijn begeleidende filosofie is
"Rijkdom in verscheidenheid". Elk van zijn wijnen zijn daar een niet te missen
voorbeeld van! Nog één groot misverstand uit de wereld helpen. De befaamde
"Fumé" slaat niet op vuursteen of rokerige eigenschappen van de wijn maar op de
typische grijze waas die specifiek daar verschijnt op de Sauvignon-druif bij
optimale rijpheid! . Of misschien op de waas die verschijnt na het nuttigen van
enige glazen van dit Goddelijke vocht.
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