CLOS ROUGEARD
De familie Foucault maakt reeds sinds
de 17de eeuw wijn in de buurt van
Saumur. De broers Nady en Charly
Foucault maken sinds 1969 de dienst uit
in dit zeer bescheiden domein, waar ze
op een uiterst traditionele manier hun
wijnen maken. ‘Bescheiden’ moet u hier
lezen als ‘teruggetrokken, gesloten, niet
hoog van de toren blazend, geen
publiciteit zoekend en misschien zelfs
wat miskend’. Met ‘traditioneel’ bedoel
ik dat de wijnen er nog gemaakt worden
zoals aan het begin van de vorige eeuw:
zonder enig gebruik van chemische
stoffen (geen kunstmatige bemesting,
geen pesticiden of insecticiden, geen
fabrieksgisten of enzymen …) en zonder
high-tech-materiaal (liefst zelfs nog
met het aller rudimentairste gereedschap).
Maar het resultaat mag er best wezen: de wijnen van Clos Rougeard behoren tot het allerbeste
wat de Loire, Frankrijk, misschien zelfs de wereld te bieden heeft op wijnvlak, tenminste, als u
houdt van strakke, subtiele wijnen, mooi getypeerd voor hun regio en druif, met een immens
bewaarpotentieel en aan een relatief doenbare prijs (hoewel u ons niet hoort zeggen dat deze
wijnen goedkoop zijn!).
De broers Foucault maken vier verschillende wijnen:
Les Clos, Les Poyeux en Le Bourg zijn drie rode
wijnen, 100% cabernet franc ; Brézé is een witte wijn
van 100% chenin blanc. Les Clos is een assemblage
van twee verschillende wijngaarden, Les Poyeux komt
van een wijngaard met een zanderige bodem, terwijl
Le Bourg – een wijngaard van 1 hectare, net achter
het domein - eerder kalk in de ondergrond heeft. De
witte Brézé komt uit een 1,5 hectare grote wijngaard
met een kalkbodem.
We proeven de vier wijnen in enkele verschillende
millésimes, teruggaande tot 2004. Voor de Foucaults
staat dit evenwel gelijk met kindermoord – zij vinden
dat de wijnen uit 1989 bijna drinkbaar zijn (ze raden
aan om nu de 76’ers te drinken). Eens kijken wat wij
er van vinden…

