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WIJNEN UIT DE TUIN VAN FRANKRIJK
Streekproducten, lokaal gestookte
drankjes, de beste restaurants en
hipste cocktailbars: culinaire reizen
zijn populairder dan ooit. We trotse
ren de kou om bij Fäviken te eten en
jagen op truffels in Umbrië. Vanaf
nu kunnen reislustige foodies ook
bij Meridian Travel terecht voor de
nodige inspiratie. Deze keer: de
Loirevallei in Frankrijk.

Waar je bij Gratien & Meyer voorna
melijk in een museum terechtkomt,
mag je hier werkelijk overal komen
wat een extra dimensie geeft aan een
bezoek aan het wijnhuis. Romantisch
is het niet. Er wordt hier wijn opge
slagen in 450 hectolitertanks en er
worden druiven gebruikt van hon
derdvijftig verschillende boeren.
Nee, voor romantiek moet je naar
Savennières waar drie vrouwelijke
wijnmakers –op zich al bijzonder
hun krachten hebben gebundeld om

T E K S T K AT J A B R O K K E
F O TO G R A F I E TO N Y P É R E Z

Alhoewel er steeds meer wijnen uit
andere landen worden gedronken,
blijft Frankrijk wijnland nummer één.
De bourgognes en champagnes zijn
nog steeds ongekend populair en ook
de wijnen uit de Loire zijn geliefd.
Met name de appellaties (herkomst
gebieden) Muscadet en Sancerre zijn
bekend en liefhebbers van friszure
wijnen reizen af naar AnjouSaumur.

Oevers van de Loire
AnjouSaumur heeft door de vele
microklimaten en honderden kaste
len de bijnaam ‘tuin van Frankrijk’
gekregen. De regio staat vol met een
grote verscheidenheid aan flora,
zowel bloemen als fruitgewassen.
Koningen en koninginnen, regenten
en de aristocratie verbleven er graag
en ook wijnboeren ontdekten al snel
de potentie van de Loireoevers met
als resultaat dat je niet lang hoeft te
zoeken om een wijnhuis te vinden.
Met name de chenin blanc, cabernet
franc en chardonnay gedijen er goed.
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De laatste wordt vooral gebruikt als
extraatje in de vin bulles de Loire (bub
bels).
Die vin bulles doen zeker niet onder
voor de mousserende wijn uit die
andere Franse streek, dus een bezoek
aan bijvoorbeeld Gratien & Meyer,
inclusief proeverij natuurlijk, is een
mooie toevoeging aan een reis naar
het gebied. In dit (enorme) wijnhuis
kun je ook terecht voor een uitgebrei
de uitleg over de productie van
mousserende wijn. Dit gebeurt in een
5 kilometer lang gangenstelsel onder
de grond.

Emancipatiewijn
Waar je ook onder de grond duikt is
bij Robert & Marcel in SaintCyrEn
Bourg. Ook hier wordt de wijn deels
onder de grond geproduceerd. De
kelders en gangen die vanaf de 12e
eeuw ontstonden door afgravingen,
zijn perfect qua luchtvochtigheid en
constante temperatuur. Hier gaat de
tour die je kunt maken als consument
iets verder dan bij de bubbelboer.

de appellatie én hun eigen domaines
meer bekendheid te geven. Niks mis
mee, want Savennières brengt unieke
druiven en dus wijnen voort. Het kli
maat is dusdanig bijzonder dat er
bloemen groeien die verder niet
voorkomen in het gebied en ijzel ken
nen ze niet. De wijnen hebben naast
het zuurtje dat zo kenmerkend is
voor de Loire, ook een mineralige en
fruitige smaak met een afdronk van
bloemen en rijp fruit. Proeven kan bij
alle drie de huizen, te weten Moulin
de Chauvigné, Domaine aux Moines
en Clos de la Coulée de Serrant.

Op sommige, voornamelijk kleine
domaines is ook de gelegenheid tot
een lokale lunch of het eten van
huisgemaakte specialiteiten

tessenzaakjes. Neem dus een extra
koffer mee voor de terugreis! n

Vanaf het water
Op sommige, voornamelijk kleine
domaines is ook de gelegenheid tot
een lokale lunch of het eten van huis
gemaakte specialiteiten, natuurlijk
onder begeleiding van de huiswijnen.
Maar je hoeft niet per se aan land te
blijven om de geneugten van de
Loirevallei te ontdekken. Denis
Retiveau organiseert namelijk boot
tochten over de rivier en haar zijrivier
de Vienne onder de naam Loire Vins
Aventure. Ook hij is wijnboer en
nodigt zo af en toe collega’s uit om
mee te varen voor een proeverij.
Tijdens een rustige tocht vaar je langs
idyllische dorpen als CandesSaint
Martin en Chinon onder het genot
van een glaasje wijn, al dan niet
mousserend, en hapjes van een
bevriende cateraar.
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Alles over de Loirevallei en haar
wijnen is te vinden op
www.vinsvaldeloire.fr

Wijnhuizen WWW

De opstapplek is in Montsoreau,
vlakbij het rivierstadje Saumur en
niet ver van de hoofdstad van het
departement: Angers. Een combina
tiereis van de landelijke wijnhuizen
en de dorpen en steden is zeker aan
te raden. Ze zijn allemaal even mooi
met een groot culinair aanbod in de
vorm van bistro’s, wijnbars en delica

Clos de la Coulée de Serrant
couleedeserrant.com
Domaine aux Moines
www.domaineauxmoines.com
Gratien & Meyer
www.gratienmeyer.com
Loire Vins Aventure
www.loirevinsaventure.fr
Moulin de Chauvigné
www.moulindechauvigne.com
Robert & Marcel
www.robertetmarcel.com
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Groepsreizen v.a. 999
Comfortabel reizen in goed gezelschap. Inclusief alle
highlights, vertrekgarantie, Nederlandssprekende
reisleiding en altijd de beste prijs.

Vlieg voordelig met Etihad
NRV neemt u mee naar bijzondere landen
als India, Nepal, Sri Lanka, Maleisië, Laos en
Nepal. De beste prijs in combinatie met de
luxe en betrouwbare luchtvaartmaatschappij
Etihad.

Privéreizen v.a. 998
Met zorg samengestelde,
georganiseerde reizen. U kiest uw
eigen reisgezelschap. Lekker met
z’n tweeën, het hele gezin, de
familie of met goede vrienden.

Ontdek ons aanbod
Naast Azië biedt NRV verre
rondreizen aan over de gehele
wereld. Kijk snel op onze website
voor het volledige aanbod.

Uw rondreis zelf samenstellen
Stel uw eigen rondreis volledig zelf samen.
Kies zelf uw bestemming, duur, opties en
vervoer. Alles kan!

Op nrv.nl vindt u alles over onze reizen, prijzen en beschikbaarheid.
Vragen? Bel onze reisspecialisten op 070-3076700 of mail naar: info@nrv.nl
* Voer de code Meridian2016 in tijdens uw boeking. Niet geldig in combinatie met andere kortingen.

