De GRANDS CRUS uit MOREY-SAINT-DENIS

Algemeen
Morey-Saint-Denis is één van de 7 gemeenten van de “ Côte de Nuits “ in “ Bourgogne “. Het
dorpje zit gekneld tussen twee beroemde geburen, nl Gevrey-Chambertin in het noorden en
Chambolle in het zuiden.

Morey-Saint-Denis is één van de kleinste gemeentelijke appellaties van de Côte de Nuits, iets
groter dan 100 ha en goed voor een productie van 2.022 hl in rood en 159 hl in wit.
Daarnaast zijn er 20 prima Premiers Crus: 1.581 hl rood en 29 hl wit ( 44 ha ).
Tenslotte telt Morey-Saint-Denis vijf ‘ Grands Crus ‘ , geheel of gedeeltelijk binnen zijn muren.
De wijngaarden liggen op de kalksteenhelling, die loopt van Gevrey-Chambertin door MoreySaint-Denis tot Vougeot. Clive Coates, een Brits Master of Wine, uitgever van het maandelijks
magazine “ The Vine “ en schrijver van “ Côte d’ Or: A Celebration of the Great Wines of
Bourgogne “ ( 1997 ) en “ An Encyclopedia of the Wines and Domaines of France “ ( 2000 ),
schreef in 1997 dat de gemiddelde kwaliteit van de domeinen in het dorp lager was dan in de
buurdorpen. Sedertdien schijnt de situatie in Morey toch te verbeteren terwijl de prijzen van de
wijnen uit Morey naar Bourgogne-begrippen redelijk blijven.
Twee Grands Crus van Morey-Saint-Denis zijn oude ‘ clos ‘ van een kloosterorde, die nog altijd
ommuurd zijn: Clos de Tart en Clos Saint-Denis op de heuvel die Morey beheerst.

De andere Grands Crus zijn Clos de la Roche, Clos des Lambrays en een klein deel van Bonnes

Mares.

Le CLos-De-La-Roche, die eigenlijk geen ‘ clos ‘ is, is qua oppervlakte het grootst : +- 16,67
ha. Hij telt meerdere ‘ lieux-dits ‘ en was in 2006 goed voor een productie van 605 hl. De
opbrengst schommelt gemiddeld rond de 35 hl/ha.
De eerder geciteerde Clive Coates beschouwt dit als de beste Grand Cru van Morey-Saint-Denis,
vooral opvallend omwille van zijn expressieve rode fruit.

Domaine Michel Magnien
Michel Magnien, geboren in 1946, is reeds van de 4de generatie wijnbouwers in de familie. Tussen
1967 en 1991 hebben Michel Magnien en zijn vrouw Dominique nog verscheidene wijngaarden
bijgekocht. De wijngaard “ Clos de la Roche Grand Cru “ verwierf hij in 1978. Deze is gelegen op
een hoogte tussen 270 en 300m, met ligging naar het oosten en bestaat uit een kalkbodem.
De wijn Clos-De-La-Roche Grand Cru 2000 behaalde in de Guide Hachette 2003 een “ Coup de
Coeur “.

Le Clos-Saint-Denis groepeert ook verschillende ‘ lieux-dits ‘, is ongeveer 6,5 ha groot met
een productie van 225 hl in 2006.

Le Clos-de-Tart is volledig ommuurd en wordt in monopolie uitgebaat. Deze Clos-de-Tart is
één van de zeldzame domeinen die sedert zijn ontstaan in de 11de eeuw niet verdeeld is geweest
onder meerdere eigenaars. Momenteel is de familie Mommessin hier de eigenaar. Het domein is
iets groter dan 7 ha.

Le Clos des Lambrays
is eveneens ‘ d’ un seul tenant ‘, maar
telt meerdere percelen en ‘lieux-dits‘ :
de Bouchots, de Larrêts of Clos des
Lambrays en Meix-Rentier. In zijn
totaal is de Clos iets minder dan 9 ha
groot, waarvan ongeveer 8,5 ha
uitgebaat
wordt
door
dezelfde

eigenaar. In 2006 bedroeg de productie 250 hl. De gemiddelde jaarproductie: 30.000 flessen.

Domaine des Lambrays
De geschiedenis van dit 8,66 ha groot domein gaat terug tot 1365 waar volgens geschriften van
de abdij van Citeaux melding was van een wijngaard gelegen aan “ Cloux des Lambrey “.
Tijdens de Franse Revolutie in 1789 werd de Clos des Lambrays verdeeld tussen 74 eigenaars.
Sedert 1868 is men stilaan begonnen aan de reünie ervan. In 1868 voltooit Albert Sébastien
Rodier het bouwwerk, waaraan in 1630 begonnen was. Eén van zijn kleinzonen, Albert, maakt het
domein in 1938 over aan diens vriendin Renée Cosson.
Na het overlijden van mevrouw Cosson kopen Roland de Chambure en de gebroeders Fabien en
Louis Saier het domein op in 1979. Zij investeren veel in het domein en met de hulp van oenoloog
Thierry Brouin komt de kwaliteit van Domaine des Lambrays ook terug op niveau met als
resultaat de Grand Cru-klassering via het decreet van 27/04/1981.
In 1996 worden Günter en Ruth Freund uit Koblenz de nieuwe eigenaars. Günter Freund was toen
reeds meer dan 20 jaar “ Chevalier du Tastevin “ in de ‘ Confrérie Chevaliers du Tastevin ‘ ( met
zetel in het kasteel van Clos de Vougeot ). In 2002 wordt hij zelfs “ Commandeur du Tastevin “.
Zij investeren veel in de restauratie van het kasteel en ook in de wijngaarden. De kwaliteitszorg
van de wijn blijft wel in handen van Thierry Brouin.
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Bonnes Mares, een appellatie die zich uitstrekt over 13ha 54a 17ca en goed voor een
productie van 507 hl in 2006, bevindt zich grotendeels in de buurgemeente Chambolle, maar ook
voor een klein gedeelte in Morey-Saint-Denis. Het grenst hier aan de muur van Clos-de-Tart.

Maison Louis Jadot

( Producent van o.a. Clos Saint-Denis )

Louis Henry Denis Jadot stichtte ‘ Maison Louis Jadot ‘ in 1859, maar was voordien ook al actief
in de wijnsector sedert hij in 1826 ‘ Clos des Ursules ‘ te Beaune verwierf. Louis H.D. breidde het
huis verder uit met zijn uitvoer naar Noord-Europa, dat hij redelijk kende, vooral omdat zijn
familie uit België kwam.
Deze expansie van het huis nam later nog toe onder de leiding van achtereenvolgens de zoon
Louis Jean Baptiste Jadot ( 1900 ), Louis Auguste Jadot en later ( 1954 ) André Gagey.
In 1985 verkoopt mevrouw Jadot het huis aan Rudy Kopf, de Amerikaanse invoerder van ‘ Maison
Louis Jadot ‘. Pierre-Henry Gagey, zoon van André Gagey, is directeur sedert 1992.
De bodem van de Grand Cru-wijngaard bestaat vooral uit een kalkbodem. De druiven worden
manueel geplukt, de wijn gist in vaten gedurende 3 à 4 weken en rijpt verder op eiken vaten
gedurende 18 à 20 maand.
In goede omstandigheden, qua temperatuur en vochtigheid, is de wijn gedurende 15 à 20 jaar te
bewaren.

