Domaine GUFFENS – HEYNEN
Levensverhaal…
Jean-Marie Guffens is Belg en
had de droom om wijnboer te
worden in Frankrijk. Als
twintigers verlaten hij en zijn
vrouw
Maine
Heynen
Vlaanderen in 1976 om zich te
vestigen in Bourgogne, nl. in
Vergisson, een dorpje tussen
de Mâconnais en de Beaujolais.
Ze geven zichzelf een jaar om
Frans aan te leren en zich
wegwijs te maken in de
wijnwereld.
Jean-Marie begint met de
studies voor wijnbouw in het
lyceum te Davayé en z’n vrouw
Maine gaat werken bij andere
wijnbouwers in het dorp.
In 1979 kopen ze hun eerste wijngaard aan op de hellingen van Pierreclos.
Binnen de kortste keren maken ze betere wijnen dan wie ook in de omgeving: dit is o.a. het
resultaat van zodanig snoeien dat niet meer dan één derde van de gebruikelijke opbrengst over
blijft. Na enkele jaren erkennen wijnliefhebbers dat de Pouilly-Fumés en zelfs gewone Mâcons
van Guffens – Heynen beter smaken dan gereputeerde wijnen van Meursault en Puligny.
Vandaag zijn deze wijnen wereldwijd vermaard…
In 1987 sticht Guffens het ‘ Maison Verget ‘, dat wijn maakt van aangekochte druiven. Zich niet
storend aan oude tradities ontwikkelt hij hier ook zijn eigen manier van wijn maken: Jean-Marie
werkt enkel met optimaal rijpe druiven van oude stokken, met de hand geplukt. Hij voegt geen
gist toe, laat de wijn zo lang mogelijk op z’n droesem om zo weinig mogelijk sulfiet nodig te
hebben en filtert alleen wanneer dat absoluut noodzakelijk is. Ook Maison Verget wordt een
succesverhaal…
In 1997 koopt Guffens nog een wijndomein in de Luberon: Château Les Tourettes.
Hier zijn meer moeilijkheden te overwinnen: al 40 jaar chemische onkruidbestrijding en 20 jaar
mechanische pluk leveren geen ideale druiven om topwijnen te maken. Maar vanaf 2001 erkennen
critici dat Jean-Marie met zijn enige rode wijn ‘ Les Tourettes ‘ behoort tot de betere van de
regio.
Nadien opent Guffens in Apt nog een complex, dat zowel een restaurant,
delicatessenwinkel, een bakkerij en uiteraard ook een wijnhandel omvat.
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Wijngaarden Guffens - Heynen
Domaine Guffens – Heynen omvat ongeveer 5,3 ha wijngaarden, verspreid over de hellingen van
Pierreclos, Vergisson en Davayé.
Het Pouilly-Fuissé perceel is
ongeveer 1 ha groot, verdeeld in 3
specifieke delen:
- La Roche is zuid-oostelijk
gericht,
aangeplant
in
1962 en heeft een zeer
kalkrijke bodem.
- Les Croux is zuid-westelijk
georiënteerd
en
aangeplant
in
1980,
behalve een klein deel van
Les Croux dat ommuurd is
en waar de wijnstokken 50
jaar oud zijn: “ Clos des
Petits Croux “.
- Les Crays is volledig
zuidelijk
gericht
met
wijnstokken van 35 jaar.
De Mâcon – Pierreclos appellatie
omvat 3,3 ha met wijnstokken van
10 tot 80 jaar: Chavigne, zuidwestelijk gericht met hellingen van +- 40 °, wat het machinaal werken sterk beperkt.
De laatste aanwinst van Guffens betreft 1 ha Saint-Véran, verdeeld over 3 percelen die
herbewerkt en geherstructureerd worden. Vooral van het perceel “ Clos des Poncetys “ wordt
veel verwacht…
De wijngaarden van het domein worden zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk bewerkt. Ze worden
tweemaal per jaar geploegd en bemest. Chemische middelen zijn verboden.
De druiven worden manueel op hun ideale rijpheid geplukt, zodat dit in verschillende beurten
gebeurt.

Vinificatie
De manueel geplukte druiven ondergaan een zachte persing in een verticale pers.
Alle fasen in het vinificatieproces verlopen zo eenvoudig mogelijk om de wijnen zoveel mogelijk
hun eigen karakter te laten bewaren. De gisting verloopt op natuurlijke wijze zonder toevoeging
van gisten. De wijnen rijpen ‘ sur lies ‘ en worden regelmatig geroerd. Ze worden gebotteld
zonder filtering.

