YANN DURIEUX, Recrue des Sens

Inleiding
Yann Durieux heeft meer dan 10 jaar
ervaring opgedaan bij Prieuré Roch, waar
Henry-Frédéric Roch van bij de start in 1988
gekozen heeft voor de biologische teelt. Ook
bij Julien Guillot in Mâcon leerde Yann wijn
verbouwen op een biodynamische manier,
zonder toevoeging van sulfieten.
In 2010 richt hij dan zijn eigen wijnbedrijf
“Recrue des Sens” op in Bourgogne, meer
bepaald in de Hautes Côtes de Nuits, tussen
alle gereputeerde cru’s in. Ondertussen blijft
de onvermoeibare Yann ook nog in dienst bij
Prieuré Roch, waar hij deeltijds instaat voor
de grondbewerking in de wijngaarden.
Yann wordt aanzien als de rijzende ster in Bourgogne: “ Deze jonge god slaagt erin een
onwaarschijnlijke precisie in zijn wijnen te crëeren. Zijn wijnen zijn zo zuiver als bergwater,
uitgebalanceerd tot op het bot, zelden zo’n perfectie geproefd in Bourgogne…” wordt over hem
geschreven. Yann wordt omschreven als een harde werker en perfectionist, die geen tijd heeft
voor hobby’s, maar ofwel maniakaal bezig is met zijn werk voor de wijn ofwel tijd spendeert met
zijn familie.

Wijngaarden
Zijn familiaal wijndomein omvat 7,5 ha wijngaarden:
- Een
van 2,5

eerste wijngaard
ha is gelegen in

CURTIL VERGY (21220),
aan de voet van de abdij
van Saint Vivant op een
zuidhelling,

met

op

gemiddelde

diepte

een

kleiachtige
kalksteenbodem.
Cuvée
Aligoté

Love and Pif (
)

geïnspireerd

,
door

naam
het

liedje ‘Love on the Beat’ van Serge Gainsbourg, Cuvée Manon ( Chardonnay ), genoemd naar zijn
dochter, en Cuvée Les Premiers Ponts ( Pinot Noir ) zijn afkomstig van deze wijngaard.

- Een tweede wijngaard bevindt zich in VILLERS-LA-FAYE (21700), met een rood gekleurde
bodem. Pinot Noir en Aligoté worden hier verbouwd met als resultaat 2 uitzonderlijke cuvées:

Les Grands Ponts en Les Ponts Blancs.

- De derde wijngaard van 1,85 ha, genaamd "Les Dames Huguettes" is een nieuw perceel,
verworven in 2013. Hier wordt Pinot Noir ( 1 ha ) en Chardonnay ( 0,85 ha ) verbouwd op een kleikalksteen bodem.
- Een vierde wijngaard is gelegen in Savigny- Lès- Beaune met 1,61 ha Pinot Noir op een klei en
kalksteen bodem van medium diepte.
Een andere wijn van Yann is Cas d’ Eau Blanc, afkomstig van Chardonnay druiven uit een wijngaard
van Prieuré Roch in Vosne Romanée.

Vinificatie

Alle wijnstokken zijn 35 tot 40 jaar oud. Vanaf 2010
is

er

een

omschakeling

naar

biologische

en

biodynamische wijnbouw. De rendementen op het
domein schommelen tussen de 9 en 20 hl/ha en de
oogst gebeurt volledig handmatig bij een ideale
rijpheid van de druiven.
Alle wijnen worden geproduceerd zonder toevoeging
van gisten of chaptalisatie, ze worden niet gefilterd of
geklaard.
De wijnen rijpen gedurende 18 tot 24 maand op eiken
vaten, met uitzondering van de cuvées Love and Pif en

Les Ponts, die ongeveer 10 maand rijpen in cuves.
Sedert 2011 koopt Yann ook druiven van wijnboeren
die een Agriculture Biologique-certificaat hebben en
die met dezelfde ingesteldheid werken als hijzelf.

