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Serveer temperatuur

Chablis 1e cru La Fourchaume
Domaine de l’Enclos
https://www.domainedelenclos.fr/
Bourgogne, Frankrijk
AOC Chablis 1e Cru
De betere wijngaarden van het district Chablis geplant
in ’60,’80 en ’90 bevatten veel kalk, net als die van de
Champagne. In Chablis werd de dikke kalklaag
gevormd door fossielen van miljarden schelpdieren,
meestal kleine oesters met een kommavormige schelp.
De grond heet Kimméridgien, naar Kimmeridge aan de
Engelse kanaalkust. Het is ook de kalk die de wijnen van
Chablis hun bijzonder karakter geven.
100% Chardonnay
2016 is de eerste oogst die in de geheel
nieuwgebouwde zwaartekracht kelder op het Domaine
werd gevinificeerd. De druiven worden geoogst op volle
rijpheid (geen chaptalisatie), gesorteerd op een
vibrerende tafel, pneumatisch geperst en de sappen
stromen door middel van de zwaartekracht in
roestvrijstalen vaten geïnstalleerd in een ondergrondse
kelder van 450 m2 waar de temperaturen worden
gecontroleerd. De wijnbereiding gebeurt zonder
ingrijpen en met natuurlijke gisten, de rijping van onze
wijnen vindt plaats in RVS en voor de 1e cru en Grand
Cru wijnen op oude vaten. De most ondergaat geen
koude behandeling en er wordt slechts een lichte filtratie
en een matige toevoeging van zwavel (SO2) toegepast.
De Chablis wordt gebotteld in juli en de 1e cru en
Grand Cru in de herfst.
12-14 °C

Smaakomschrijving

Vlezig, vol en volhardend, op rijp fruit gemaakt met grote
rijpingspotentie.

Biologisch

Biodynamisch

Beschikbare jaargangen

2018

Beoordeling

-

Informatie producent

Broers Romain & Damien Bouchard hebben sinds
oogstjaar 2016 het heft totaal in handen van hun 30 Ha
familiebezit, Domaine de L’enclos met uitsluitend
wijngaarden in de Chablis. De terroir is uitzonderlijk met
opvallende Premier Cru wijngaarden en Grand Cru met
als bijzonderheid Les Clos. Daarnaast is hun basis Chablis,
LGM mon Coeur, een trouvaille, geselecteerd door Le
Vin en direct met zeer minerale percelen.
De gemiddelde leeftijd van de Chablis-wijnstokken is 30
jaar met de sommigen ouder dan 50 jaar. Wijnen van
het domein zijn volledig organisch.

