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De mooiste combinaties Touraine wijn en Belgische en
Nederlandse kazen in de ‘battle of the cheeses’.
Het verslag van een bijzondere Benelux degustatie in de
geitenkaasboerderij Polle in Lichtaart…

Interloire, de vakvereniging van de Loire wijnen, heeft op 14 april 2014 in
de buurt van Antwerpen een wel heel bijzondere degustatie gehouden:
de ‘battle of the cheeses’ waarin Belgische en Nederlandse kazen

COMBINATIE 1
Touraine Sauvignon Jacky Marteau 2013:
•

vochten om de beste match met de wijnen van de Touraine.

Heerlijke sauvignonneus met een stuivend
parfum van kruisbes, citrus en licht grassige
tonen. De wijn heeft een zuivere aanzet, sappig
fris fruit en fijne zuren in de finale.
Onder andere verkrijgbaar bij Wijnhandel
Okhuysen - www.okhuysen.nl
Producent: Jacky Marteau www.domainejackymarteau.fr

De battle of the cheeses
Bekende kaas- en wijnexperts uit België en Nederland hebben 10 Touraine
wijnen geproefd in combinatie met 10 verschillende kazen. En dat heeft
verrassende resultaten opgeleverd.

•

Na een inleiding over de Touraine wijnen door wijnproducent Lionel Gosseaume,
kwamen de kazen van de Belgische Michel van Tricht & Zoon en die van de
Nederlandse L’Amuse op tafel. De AOC Touraine wijnen en de kazen werden in
alle mogelijke combinaties geproefd, met als doel om de allerbeste wijn-kaas
match te selecteren.

Le Petit Biquet (B) – Michel van Tricht & Zoon

•

&
•
•

Smeuïg geitenkaasje waarvan de
korst is gekleurd met Annato, een
natuurlijke kleurstof.
Streek: Henegouwen

COMBINATIE 2

Touraine Sauvignon Domaine
Octavie 2013:

Het werd een duel tussen België en Nederland. Alle aanwezigen, onder wie de
jury, een twintigtal journalisten en de organisatoren hebben deelgenomen aan
de proeverij. Uiteindelijk heeft Frédéric van Tricht met zijn Belgische kaas de
battle gewonnen.

•
•

COMBINATIE 3

•

Touraine Sauvignon Domaine de Pierre – Les Sauterelles 2013:

DE TOP 5

•
•
•

TOURAINE EN KAAS

Elegant en rond met mooi fruit, frisse zuren en een lange afdronk.
Onder andere verkrijgbaar bij Jejo Wines – www.jejowines.be
Producent: Lionel Gosseaume - www.lionelgosseaume.fr

1. Domaine Jacky Marteau & Le Petit Biquet (B)
2. Domaine Octavie & Tomme Authentique (NL)
3. Domaine de Pierre & Neteling (B)
4. Domaine Octavie & Le Petit Biquet (B)
5. Domaine les Hauts Lieux & Rouvener (NL)

&

&

Tomme
Authentique (NL)
– L’Amuse

Neteling (B) – Michel van Tricht & Zoon
• Geitenkaasje van rauwe melk.
• Streek: Kempen

•

COMBINATIE 4
•

DE KAASEXPERTS
•

www.lamuse.nl

Le Petit Biquet (B) –
Michel van Tricht & Zoon

•

&
•

www.wijnkennis.be
2

Een stuivende neus van
appel, kiwi en groene
bessen. Zeer fris met
mooie zachte zuren.
Onder andere
verkrijgbaar bij
Wijnhandel Delaby
www.vins-delaby.com
Producent: Isabelle
& Noë Rouballay www.domaineoctavie.com

Betty Koster
Betty is dé kaasvrouw van Nederland.
Zij zit al ruim 30 jaar in het vak en met
haar beroemde kaaswinkel L’Amuse
in IJmuiden en Amsterdam trekt zij
klanten uit alle hoeken van het land, en
zelfs over de grenzen.

DE WIJNEXPERTS
Wim Sas
Sommelier Wim Sas is naast docent
oenologie aan de sommelierschool
DTL in Herentals ook een gekend
wijnblogger.

•

Milde blauwe
schimmelkaas met
een natuurkorst,
100% geitenmelk.
Streek: Rouveen

Touraine Sauvignon
Domaine Octavie 2013:

DE JURY:
Frédéric Van Tricht
Frédéric heeft samen met zijn
vader de wereldwijd gereputeerde
kaasspeciaalzaak Michel van Tricht
& Zoon in Berchem (België). De
Wall Street Journal heeft de winkel
uitgeroepen tot de beste kaaswinkel
van Europa.
www.kaasmeestervantricht.be

Een levendige wijn met fris
citrusfruit, subtiele zuren en
een geur van vers gemaaid gras.
Onder andere verkrijgbaar bij
Wijnhandel Delaby www.vins-delaby.com
Producent:
Isabelle & Noë Rouballay
www.domaineoctavie.com

Marijn Smit
Marijn is sommelier bij Vyne, een
gerenommeerde wijnbar in
Amsterdam, en tevens Chevalier
de la Confrérie de Vouvray.
www.vyne.nl

•

Smeuïg geitenkaasje
waarvan de korst is
gekleurd met Annato,
een natuurlijke kleurstof.
Streek: Henegouwen

COMBINATIE 5
Touraine Sauvignon Domaine les
Hauts Lieux 2013:
•

Een elegante sauvignon met
een grassige neus en nuances
van cassis.
• Onder andere verkrijgbaar bij
			 Gall&Gall – www.gall.nl
		
• Producent:
			 Famille Bougrier –
			www.bougrier.nl

			&
		

Rouvener (NL) – L’Amuse

		
		

• Romige en pikante geitenkaas.
• Streek: Rouveen
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AOC Touraine

De

De appellatie Touraine kenmerkt zich door zijn frisse, fruitige en geurige
wijnen. Het zijn vooral eigentijdse en toegankelijke wijnen met een
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
Eigenschappen die de Belg smaakt. Het is niet voor niets dat België één
van de vijf bestemmingen in de wereld is waar de Tourainewijnen – net
zoals de Loirewijnen – het meest worden geïmporteerd.
Ligging
De Touraine wordt ook wel de “Tuin van Frankrijk“ genoemd, want de Touraine is
één van de meest vruchtbare gebieden in de Loire. De wijngaarden van de AOC
Touraine beslaan een oppervlakte van 4.800 ha. Het gebied strekt zich uit van de
grens met de Anjou tot aan de monding van de Sologne in de Loire en is verdeeld
over 104 gemeentes in de Indre-et-Loire en 42 in de Loir-et-Cher. Het grootste
deel van de wijngaarden van de AOC Touraine ligt ten zuidwesten van Tours, op de
heuvels aan de Cher en tussen de Cher en de Loire.
Bodem
De bodemsoorten variëren van silexhoudende en kalkhoudende klei tot kiezel- en
schelpzand.
Klimaat
Met invloeden vanuit zee in het westen, verandert het klimaat langzaam richting
het oosten in een landklimaat. De klimaatverschillen in combinatie met de
variëteit aan bodems bepalen de keuze voor de druivenrassen (met name
laatrijpe druiven in het westen en vroegrijpe in het oosten). Dit maakt dat de
Touraine een mooie diversiteit aan wijnen voortbrengt.
Druivensoorten
Wit:
sauvignon blanc (80%),
chenin blanc en
chardonnay
Rood:
gamay (meer dan 60%),
cabernet franc, cabernet
sauvignon, côt en pineau
d’aunis
Rosé:
gamay, cabernet franc,
côt en pineau d’aunis
Sprankelend: chenin, arbois en
chardonnay

De gamay wordt vaak als monocepage voor de rode Touraine gebruikt. Deze
wijnen zijn dan ook licht en zuiver met uitgesproken rood fruit. Bij assemblage
wordt het jonge, frisse karakter gecombineerd met de evenwichtige structuur van
de andere druivensoorten.
De klassieke assemblages van rosé leveren frisse, verfijnde wijnen op. De pineau
d’aunis geeft de Touraine rosé zijn unieke kruidige karakter.
De gamay wordt vaak als monocepage voor de rode Touraine gebruikt. Deze
wijnen zijn dan ook licht en zuiver met expressief rood fruit. Bij assemblage wordt
het jonge, frisse karakter gecombineerd met de evenwichtige structuur van de
andere druivensoorten.
De klassieke assemblages van rosé leveren frisse, verfijnde wijnen op. De pineau
d’aunis geeft de Touraine rosé zijn unieke kruidige karakter.
Drinken
De meeste wijnen van de AOC Touraine kunnen het beste binnen de 2 jaar
gedronken worden. De wat stevigere rode wijnen ontwikkelen zich na 2 tot 4 jaar.
De beste serveertemperatuur voor rosé, witte en mousserende wijnen is 10°C, de
rode wijnen zijn heerlijk als ze iets gekoeld zijn, op 14°C.

WIJNJAAR 2013
De AOC Touraine 2013 is meer dan ooit een echte plezierwijn. De Touraine
Sauvignon is vol van smaak, zeer aromatisch met mooi citrusfruit. Hij is makkelijk
en vooral zeer aangenaam om te drinken. De chenin toont een zekere frisheid
en aromatische finesse. De rode wijnen zijn dankzij de zonnige maanden juli en
augustus zeer aromatisch en van goede kwaliteit. De rosé en rode wijnen van de
gamay, de pinot noir en de côt laten veel frisheid en fruitigheid zien.

DEMONATIES

De wijnen
Door de bijzondere ligging tussen land, zee en rivieren en de verschillende
bodemsoorten brengt de AOC Touraine een mooie verscheidenheid aan wijnen
voort in alle kleuren en stijlen.

Binnen de appellatie Touraine zijn meerdere denominaties
(geografische aanduidingen):
- AOC Touraine Amboise – wit, rood en rosé
- AOC Touraine-Azay-Le-Rideau – wit en rosé
- AOC Touraine Mesland – wit, rood en rosé
- AOC Touraine Noble Joué – rosé

De witte sauvignonwijnen zijn zeer aromatisch en levendig met aroma’s van brem,
kamperfoelie en exotische vruchten. De chenin in de mousserende wijn geeft
mooie aroma’s van zoete broodjes, groene appel en honing.

En de twee nieuwkomers:
- AOC Touraine Oisly – wit
- AOC Touraine Chenonceaux – rood
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Cont
act
Mathias CHINI-GERMAIN
Chef de Marché Export Europe
INTERLOIRE
73, rue Plantagenêt
BP 52327
49023 Angers Cedex 02
Tel: +33 2 47 60 55 06
Fax : +33 2 41 86 71 84
Mobiel: + 33 7 78 41 24 84
m.chini-germain@vinsvaldeloire.fr
www.vinsvaldeloire.eu

Perscontact voor de Loire-wijnen:

Voice - Julien Brasseur - julien@voice.be - + 32(0) 493 16 13 01
Wilt u meer weten over de Loire-Wijnen? Wenst u persmateriaal (persdossier,
beeldmateriaal, interviews,…) te ontvangen? Aarzel niet om ons te contacteren
via e-mail of per telefoon.

WWW.VINSVALDELOIRE.FR/SITEGP/FR
www.facebook.com/VinsDeLoireWijnen
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