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Chenin Blanc Wine Profile
Chenin Blanc Characteristics
FRUIT: yellow apple, quince, pear, baked apple, bruised apple, passion fruit, lime, honeydew
melon, peach, persimmon, mandarin orange
OTHER: lemon verbena, ginger, honey, honeysuckle, jasmine, chamomile, saffron, apple
blossom, coleslaw (oxidative styles), sake, cheese rind(oxidative styles), hay
OAK: buttered popcorn, butterscotch, lemon curd, nutmeg, baked apple, graham cracker,
meringue, marzipan, brioche
ACIDITY: medium-plus to high acidity
ABV: 12-14.5%

Chenin Blanc Has a Variety of Flavor Profiles
As a white wine, Chenin Blanc has a wide range of flavors. Part of the reason for this has a lot
to do with the winemaking style.





Dry: When the grapes are fermented dry and kept fresh, they produce a very lean,
minerally style Chenin Blanc that offers up flavors of tart pear, quince, ginger, and
chamomile.
Off-Dry: When some of the grapes’ natural sugars are left in the wine, you’ll taste
richer flavors of ripe pear, ginger, jasmine, passion fruit, and honeycomb.
Sweet: Sweeter styles of Chenin Blanc have flavors of dried persimmon, toasted
almond, mango, ginger, and mandarin orange.
Sparkling: Sparkling styles can range from dry (Brut) to sweet (Demi-Sec), with
Chenin Blanc’s classic characteristics of quince, yellow apple, plum, ginger, and floral
notes.

De smaak van Chenin Blanc
Chenin Blanc kent vele stijlen. De onderzoekers van de Stellenbosch University ontdekte wel
meer dan 200 smaken en zes stijlen, die zijn samengevat in het Chenin Blanc-aromawiel.
Twee hoofdstijlen uitgelicht:
Frisfruitige Chenin Blancs. Deze droge witte wijn is knisperend fris met een floraal boeket en
zinderende zuren. Je ruikt en proeft verse appel, peer en het typische tropische fruit uit de
Kaap. Naast de levendige frisheid heeft deze wijn veelal een klein sappig zoetje. Een
spannend alternatief voor sauvignon blanc. Heerlijke voorbeelden zijn de Michelangelo
Double Gold Windmeul Kelder Chenin Blanc, Ernie Els Big Easy en de Beaumont.
Rijke, complexe Chenin Blancs. Licht houtgerijpt, veelal in een mix van oudere, Frans eiken
vaten. Deze droge witte wijn is voller en gelaagder in smaak met de kenmerkende frisse
tonen. Je proeft en ruikt honing, gele appel, perzik, kweepeer en mooie, elegante
kruidigheid. De wijn is frisser en (weer eens wat) anders dan houtgerijpte chardonnay.
Heerlijke voorbeelden zijn de prijswinnende Windmeul Reserve Chenin Blanc, Mont Blois
Grootsteen of Beaumont Hope Marguerite.

De lekkerste wijn- spijscombinaties met Chenin Blanc
Chenin Blanc is niet voor niets ontdekt door Nederlandse sommeliers. De wijn is
gastronomisch zo mooi en breed inzetbaar en in passende combinaties een ongekend genot.
Ter inspiratie een paar topcombinaties waarmee je jezelf en je gasten verwent!
Welke gerechten passen perfect bij frisfruitige Chenin Blancs?
Deze wijnen zijn heerlijk als aperitief en mogen op het zomerse terras eigenlijk niet
ontbreken. Bovendien zijn het ultieme begeleiders van schaaldieren, frisse salades, allerlei
witvisgerechten, milde oosterse gerechten en zachte kazen. Zelfs in de zomer bij Bobotie.
Enkele supercombinaties zijn:






Garnalensalade met avocado en een licht-citroenachtige dressing. Of bij de klassieke
garnalencocktail
Verse mosselen met lichtpittige, romige saus.
Rijpe meloen en prosciutto
Milde curry met zeevruchten, lemongrass en dille
Magere witte vis op de bbq met limoen, knoflook en perzikenjam.
Welke gerechten passen perfect bij meer volle, complexe Chenin Blanc?
Van dit type wijnen geniet je bijvoorbeeld met een heerlijk stuk kaas. Ideaal bij stevige vis,
gevogelte, kip-curry met perzik, Aziatische gerechten, pittige vega-gerechten, kalfsvlees,
asperges met zalm en een rijke saus. Een paar voorbeelden ter inspiratie?







Licht geroosterde Sint Jacobs-schelpen
Sosaties (Zuid-Afrikaanse spies op de grill) van zalm met gembersaus
Gerookte kip met avocado-crème, gepofte paprika en tahooncress
Gelakte pekingeend met rucola, crème fraiche, komkommer en bosui
Gemarineerde gamba’s met gel van groene Thaise curry en kokos.
Loopt bij jou ook al het water in de mond?
De wijnen
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Revelation Pays d’Oc
Sauvignon Blanc

Domaine Merlin
Cherrier Sancerre

druif

2.1

Moulin de
Chauvigne
Savennieres
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Windmeul Kelder
Chenin Blanc

Schitterende frisfruitige Chenin Blanc van oude wijnstokken,
handgeplukte kleine druifjes. Lime en tropisch fruit, crispy. Mooie
zuren en heerlijk in balans met het fruitige karakter van deze
prijswinnende wijn. Michelangelo DOUBLE Gold! Van Windmeul,
de “best cooperative winery of 2019”.
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Roodekrantz 1974
Old Vines Chenin
Blanc 2017

Van 46 jaar oude wijnranken uit een kleine Certified Old Vine
Heritage wijngaard in Paarl. Bloesem, perzik, tikje vanille en crispy
geconcentreerd citrus fruit. Genummerd, slechts 1200 flessen.
Tim Atkin- “Outstanding”.

2.4

Mullineux Old Vine
White 2019

Swartland als wijngebied is de laatste jaren herontdekt. Zo zagen ook
Andrea en Chris Mullineux in 2007 het potentieel van dit afgelegen gebied.
De Chenin Blancs gemaakt van oudere wijnstokken staan inmiddels
internationaal aan de top. Dat geldt ook voor deze Chenin Blanc gemaakt
van oude wijnranken tot zelfs 80 jaar.
Deze Chenin Blanc is verder verrijkt met kleine pockets van mediterrane
druivenrassen voor extra complexiteit, balans en aromatische lift. De
druiven komen uit kleine wijngaarden gelegen op verschillende plekken in
Swartland, waaronder de schist gronden van de Kasteelberg, de graniet
gronden van Paardeberg en de ijzerrijke gronden heuvels bij Malmesbury.
Dit alles is in prachtige harmonie gebracht door Andrea en Chris Mullineux.
Deze “signature” blend bestaat voor 74% uit Chenin Blanc, 8% Clairette
Blanche, 6% Grenache Blanc, 7% Viognier, 2% Semillon Gris, 2% Viura
en 1% Verdelho. Stilletjes rekenen we al weer op Platter 5*?!
Serveer op 10-12 graden en is op zijn best als hij de eerste 3 jaren na
bottelen gedecanteerd wordt.
Nu op dronk, minimaal tot 2028 te bewaren. Alc. 14 %.

3.1

Domaine Coudoulet
Pays d’Oc Viognier

3.2

Domaine Coudoulet
Pays d’Oc Viognier
de Fontgaline

3.3

Domaine de
l'Arjolle Côtes de
Thongue Equinoxe
Viognier Sauvignon
2019

4.1

Glenelly GC
Chardonnay
Unwooded 2019

4.2

Mont Blois
Kweekamp
Chardonnay 2017

Deze unwooded Chardonnay van beroemde wijnhuis Glenelly
werd lang verwacht, en is eindelijk weer aangekomen! Deze
zeldzame Chardonnay van de Simonsberg in Stellenbosch wordt
bij sterrenrestaurants geschonken omdat zij mooi gelaagd en puur
van karakter is. Geen vanille of botertonen, want deze wijn heeft
geen houtopvoeding gehad. De druiven worden volgens
biologische principes geteeld, fermenteren spontaan op 13 a 18
graden en blijft heerlijk een tijd op de lees rusten. Dit komt de
fruitigheid, complexiteit en rondeur van deze wijn ten goede.

uit

Mont Blois
Pomphuis Muscadel
2016

Mont Blois Wine Estate
Mont Blois Wynlandgoed dateert uit 1869 toen de familie Bruwer starte. Zes generaties later heeft
Ernst Bruwer de leiding over 3 verschillende wijngaarden, te weten Mont Blois, La Fontaine en
Goedemoed.
Mont Blois ligt in de eigen Ward De Hoop naast de Hoopsrivier en op de uitlopers van de Langeberg
bergketen. De Hoopsrivier loopt meestal als er 100mm regen of meer valt. Het klimaat op de Mont
Blois is compleet anders dan de rest van Robertson. We krijgen Zuid-Oostelijke regens en zijn
afhankelijk van deze om onze dammen te vullen. Volgens de weerstations is het altijd 3 graden koeler
op de Mont Blois dan de stad Robertson (op slechts 6 km afstand ). Door de hogere luchtvochtigheid
in dit gebied worden cultivars die gemakkelijk rotten vermeden. Behalve bijvoorbeeld in het geval van
Harpie. De Muscadel wijngaard krijgt edele rot in bepaalde jaren die bijdragen aan de
verbazingwekkende complexiteit van de wijn.
La Fontaine ligt op 3 km van Mont Blois ook aan de De Hoop weg. Dit is waar de Tarentaalsdraai
Pinotage is geplant en ook een van de Cabernet blokken gebruikt voor de Bacchus. La Fontaine ligt
op de grens van de De Hoop met meer klimatologische gelijkenissen met Mont Blois dan de rest van
Robertson. Bodems op la Fontaine zijn rijk en vruchtbaar. Hier wordt ook de Bosstok Grenache Blanc
geplant. Goedemoed (ook bekend als Sunshine) ligt aan de oevers van de Breederivier op ongeveer
25 km van de Mont Blois. Dit is onze warmere en iets drogere boerderij en water komt hier meestal via
het kanaal van de Brandvlei Dam of rechtstreeks van de Breede rivier zelf. De gronden op deze
boerderij zijn heel divers. De twee Chardonnay blokken, Kweekkamp en Hoog en Laag, zijn ongeveer
500m van elkaar verwijderd, maar verschillen enorm. Kweekkamp is voornamelijk geplant op
kalksteengronden. Dit zorgt ervoor dat de wijn van nature een lage pH, een hoge zuur, levensduur en
een mooie mineraliteit heeft. Hoog en Laag daarentegen bevindt zich op Red Karroo Clay bodems.
Het is alsof deze wijn rijker, brutaler, nootachtiger is en meer uit het hout haalt dan zijn tegenhanger.
Het Groot Steenblok ligt ook op Goedemoed – direct naast de rivier. De wijnstokken zijn voud en de
opbrengst is laag. De Grote Steen bodems zijn alluviale bodems met een diepe klei ondergrond. Het
tweede blok van Cabernet gebruikt voor de Bacchus is op Goedemoed. En hier kan je de zon
proeven. Dit blok voegt de cassis toe waar het La Fontaine blok de kruidachtige en potloodkrullen
toevoegt.
De naam Mont Blois komt van het historische stadje Blois in het Loire gebied, waar de familie Bruwer
oorspronkelijk vandaan komt. De grootvader van Ernst, jawel Ernst senior, geloofde al in
duurzaamheid en dat oude wijngaarden behouden moeten blijven. Wijnmaker Nina-Mari en Ernst
ontmoeten elkaar tijdens hun studie Viticulture & Enology aan de Universiteit van Stellenbosch. In
2014 is Nina-Mari zelfs de prestigeuse titel verleend van Cape Wine Master. Vol passie maken NinaMari en Ernst samen de mooiste “site specific” kwaliteits wijnen.
Tim Atkin MW beloonde de Kweekkamp Chardonnay direct met 95 punten en Wine of the Year 2019!
Bijzondere wijnen uit Robertson
De aangeplante druiven zijn Chenin Blanc,
Chardonnay, Pinotage, Sauvignon Blanc,
Cabernet Sauvignon, Bosstol Grenache, Petit
Verdot en natuurlijk Muscadel. De Chenin
Blanc Wijngaarden zijn geclassificeerd als Old

Vines. Het is een groot blok, vandaar de naam Groot Steen voor de Chenin Blanc die van deze
druiven gemaakt wordt.
Zuid-Afrikaanse terroirwijnen
Bij Mont Blois zijn alle wijnen “Single Vineyard” en puur handwerk.
In de kelder staat wijnmaakster Anne-Mari Bruwer voor een minimale, pure benadering. Door de
hele korte afstanden tussen wijngaard en wijnkelder rolt het fruit knisperend en glinsterend de
wijnvaten in. Natuurlijke vergisting en er is terughoudendheid in het gebruik van Franseiken vaten.
Dit alles geeft het karakter weer van Mont Blois te herkennen in puurheid,
mineraliteit, fruitexpressie, complexiteit en elegantie. Reeds jarenlang erkend als topwijnen met een
trackrecord van minimaal 4.5 Platter sterren en 95 punten van Tim Atkin MV.
In zijn South-African Special Report 2019 schreef hij over de Mont Blois Kweekkamp Chardonnay
2018:
“The quality of the wines from this Robertson Estate has been a steep upward curve since Cape Wine
Master Nina-Mari Bruwer joined het husband Ernst on the farm. This is the bestChardonnay yet from
the couple and now ranks among the leading examples of the grape in South Africa. Refined, leesy,
textured and showing the freshness and precision of its limestone soils. It is a very classy white. 202028”

