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Pinot Noir in de wereld

Vlaamse Wijngilde

Commanderij Kempen

24/09/2022



13/10/2022

2

Pinot Noir: geschiedenis

• Moeder van de Pinot-familie 

• Bestaat al meer dan 2000 jaar

• Aanwijzingen dat de druif in Bourgogne al in de vierde eeuw 
na Chr. werd verbouwd

• Eerste vermelding op schrift dateert echter van 1375

• In de Romeinse tijd stond de druif bekend als Helvenacia
Minor

• Onderzoek heeft uitgewezen dat Pinot Noir de voorouder is 
van maar liefst 16 moderne variëteiten, waaronder 
Chardonnay, Gamay Noir, Aligoté, Melon de Bourgogne en 
Auxerrois

Pinot Noir: het druivenras

• Pinot noir : blauw druivenras dat het best gedijt in streken met een 
gematigd klimaat

• Dunne schil, dicht op elkaar in de tros, kleine druiven

• Favoriete bodem is kalksteen, al dan niet vermengd met 
ijzerhoudende klei, en liefst goed gedraineerd

• Lang en vooral niet te warm groeiseizoen nodig : ideaal voor 
aromavorming in de vruchten

• Gevoelig voor lentevorst en coulure (regen -> minder bevruchting)

• Terroir is heel herkenbaar in de pinot noir-druif!

• Ideaal voor cépage-wijn (bv Bourgogne)

• Duitsland, Oostenrijk, Italië, Californië, Patagonië en Nieuw-Zeeland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalksteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klei
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Coulure
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Pinot Noir: synoniemen

Pineau
Franc Pineau
Noirien
Savagnin Noir (Jura)
Spätburgunder (Duitsland)
Blauburgunder (Duitsland, Italië en Oostenrijk)-
Blauer Klevner (Duitsland)
Blauer Spätburgunder (Oostenrijk)
Pignol (Italië)
Pignola (Italië)
Pino(t) Nero (Italië)
Klevner (Zwitserland) 

Pinot Noir: kenmerken wijn

Kleur

Lichtrood in jeugd

Relatief snelle evolutie 
van getuileerd tot bruin

Bij mooie veroudering: 
oranjekleuring

Geur

Klein rood fruit
Kersen/ Krieken
Kersen op Brandewijn
Aardbeien
Frambozen
Rode bessen
Bosaardbeien
Viooltjes
Soms “putteke”
Rozen

Oudere wijnen
Wildgeuren - Truffel
Kreupelhout – Humus
Koffie &Tabak

Smaak

Fluwelig in de mond

Hoge zuurgraad

Zachte tannines

Kruidig, rond/vol

Rode bessen, krieken

Zeer aromatisch
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Oostenrijk Argentinië

Californië Duitsland

Italië Frankrijk

New Zealand

Wijnen van vanavond uit:

1. Hagn Pinot Noir 2018 Niederösterreich - Oostenrijk

2. Diora La Petite Grace Pinot Noir Monterey County 2018 - Californië

3. Greywacke Pinot Noir Marlborough 2018 - New Zealand

4. Girlan Trattmann Pinot Noir Riserva 2018 Alto Adige DOC – Italië

5. Familia Schroeder Pinot Noir Patagonië 2017 - Argentina

6. Knipser Burgweg GG Spätburgunder 2008 - Duitsland

7. Corton Clos du Roi Grand Cru Prince Florent de Mérode 2006 
Frankrijk

Wijnen van vanavond
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Hagn Pinot Noir 2018 Niederösterreich

- Oostenrijkse Pinot Noir
- vergist in stalen tanks
- rijping: 16 maanden op barrique
- nadien nog 6 maanden flesrijping
- elegante wijn 
- neus: diep kruidig, verse 

woudvruchten en kersen
- mond: fijn elegant en zachte 

tanninestructuur
- bewaarpotentieel: 10 jaar

Diora La Petite Grace Pinot Noir
Monterey County 2018, Californië

- een eikgerijpte wijn 

- vatinvloed op de neus is sterk

- vanille en karamel over gebakken kersenkern

- nootmuskaat, foelie en kruidnagel

- zachte smaak van kersenpasta
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Girlan Trattmann Pinot Noir
Riserva 2018 Alto Adige DOC, Italië

- intense, delicate en zeer elegante 
wijn

- symbool van Pinot Noir in Zuid-Tirol
- 15 maanden in grote en kleine 

eikenhouten vaten
- boeket rijk aan kersen en zure 

kersen
- smaak is soepel en goed 

gestructureerd
- fijne tannines

Familia Schroeder Pinot Noir
Patagonië 2017

• hele bessen, drie dagen op lage temperatuur. Het 
sap wordt vervolgens acht dagen gefermenteerd 
met geselecteerde enzymen en gisten in 
roestvrijstalen tanks. Maceratie gedurende vier 
dagen bij lage temperatuur na fermentatie.

• Malolactische gisting: in eikenhouten vaten

• Rijping: 40% 9 maanden gerijpt in nieuwe Franse 
eiken vaten en 60% opgeslagen in roestvrijstalen 
tanks om het fruit te bewaren.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=nl&hl=nl&prev=search&u=https://data.callmewine.com/imgprodotto/pinot-nero-riserva-trattmann-girlan-2019_45858_zoom.jpg
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Greywacke Pinot Noir
Marlborough 2018, New Zealand

• sappige kersen

• rozenblaadjes en 
ceder 

• gepolijste tannines

• een lange afdronk

Knipser Burgweg GG 
Spätburgunder 2008, Duitsland

• De Burgweg Spatbürgunder GG 
Pfalz

• Mond: een lekkere frisheid

• wijn goed samen met 
gevogelte, runds- of kalfsvlees
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Corton Clos du Roi Grand Cru 
Prince Florent de Mérode 2006

• -kleur is hier perfect en de neus 
van rijp, licht wild fruit wordt 
gekenmerkt door het terroir

• - mond worden het evenwicht, 
de rondheid, de zijdeachtige 
afdronk gecombineerd met een 
zoethout eenvoud die getuigt 
van een onberispelijke 

veroudering.


