Karaktervolle (mousserende) wijnen uit de Chalonnais!
Maison Albert Sounit is een klein handelshuis gevestigd in Rully gelegen in de Côte Chalonnaise,
de zuidelijke Bourgogne. Rully, zo’n typisch dorpje in de Bourgogne met slechts 1500 inwoners,
een kerk, een kasteel, een bakker en een slager maar vooral ook het lokale café waar ’s morgens
om 9.30 uur de tractoren van de boeren voor de deur staan om “un petit café “te drinken. Ook de
lokale Gendarmerie staat aan de bar om bij te praten over het nieuws van de dag. Naast “un petit
café” staat er vaak ook een petit glaasje van iets anders dat niet echt doet overkomen als een
onschuldig glaasje water. Ach, de gendarmerie doet gewoon mee…..
Tussen 12.00–14.00 uur zijn alle luiken voor ramen en deuren dicht en is het hele dorp compleet
uitgestorven. In de zomer is dat anders want ook de tourist weet Rully wel te vinden.

De historie van Albert Sounit gaat terug tot 1946. Echter in het gebouw waar tegenwoordig de
Cremants de Bourgogne wordt gemaakt vond al in 1850 diezelfde activiteit plaats.
Sinds 1993 is Albert Sounit in Deense handen en wordt er fors geinvesteerd in het opknappen van
het pand en het aanschaffen van hedendaagse techniek om in de toekomst nog betere kwaliteit te
kunnen garanderen.
Naast de productie van de Crémants in Rully bezit Sounit het Domaine Bernollin met ruim 7.5
hectare wijngaarden in Jully-les-Buxy waar stille wijnen als Montagny e.d. geproduceerd worden.
Verder worden er druiven van verschillende boeren in de diverse appellaties van de Côte
Chalonnaise aangekocht en door Sounit tot hoge kwaliteitswijnen verder verwerkt.

Cave te Rully

Domaine Bernollin

Albert Sounit heeft een belangrijk
standpunt waar het gaat om de kwaliteit
van haar (stille) wijnen.
De origine (“terroir”) van de
verschillende wijngaarden moet
zoveel mogelijk tot uitdrukking
komen in de wijnen. Sounit vinifieert
haar wijnen vrijwel uitsluitend zelf, ook als
de druiven niet van eigen wijngaarden
afkomstig zijn.
Iedere wijn wordt op haar beurt weer
apart gebotteld en dus niet als handelswijn
(verschillende origines bij elkaar) op de
markt gebracht. Dit is een belangrijk
verschil met veel andere handelshuizen,
zg. “negociants-eleveurs” in de Bourgogne
die dikwijls wijn of most opkopen. Slechts
waar de wijnboer (in de omgeving van
Rully) volgens de hoge “Sounit” kwaliteits
standaard de wijn zelf maakt wil men in
plaats van druiven wel eens de wijn
aankopen om deze zelf verder op te
voeden.
Bourgogne-Côte Chalonnaise

Wijnmaker en keldermeester Jean-Marc Goujon woont zijn
leven lang al in de Chalonnais, kent vele wijnboeren en staat
het hele jaar door in nauw contact met hen omtrent de
“wensen” die Maison Albert Sounit heeft. Zijn de druiven in een
bepaald jaar niet goed genoeg dan koopt Sounit ze niet en moet
de wijnboer maar zien hoe hij/zij het rendement eruit haalt.
Omdat Albert Sounit veelal alle aangekochte druiven per origine
verwerkt kan de wijnboer zijn eigen druiven weer terug proeven
in de wijn die onder het Sounit label op de markt komt.
Het komt voor dat de wijnboer moet toegeven dat Jean-Marc
een betere wijn van dezelfde druiven heeft weten te maken dan
zij zelf.
Het aanzien van deze wijnmaker en daarmee Maison Albert
Sounit is in de regio de laatste jaren enorm gestegen. De
wijnboeren leveren dan ook graag, ondanks de strenge Sounit
normen, hun druiven aan omdat men weet dat er uiteindelijk
topkwaliteit wijnen met respect voor iedere afzondelijke terroir
van gemaakt worden.

Gezien de positieve publiciteit die Albert Sounit de laatste jaren krijgt kan dit voor de toekomst
alleen maar een stimulans voor zowel de druiventeler als voor de wijnmaker zelf zijn.

Crémant de Bourgogne
De gecontroleerde herkomstbenaming (a.o.c.) Crémant de Bourgogne is in 1975 officieel van
kracht gegaan. De druiven mogen uit de gehele Bourgogne komen maar de terroir Chablis, Nuits
Saint Georges en vooral de Côte Chalonnaise (in het bijzonder Rully) mogen tot de beste gerekend
worden. Er zijn speciaal wijngaarden aangemerkt om druiven voor de productie van Crémant te
produceren. Het oogsten van de druiven vindt eerder plaats zodat de zuurgraad hoger ligt en het
potentieel alcohol lager uitkomt. De oogst moet volledig met de hand gebeuren in kratten van
maximaal 50 kg.
Druivensoorten die gebruikt mogen worden zijn Pinot Noir (geeft rijkdom en body), Chardonnay
(finesse en elegantie), Aligoté (frisheid, meer zuren) en Gamay (frivoolheid).
De a.o.c. is een van strengste van Frankrijk en de enige die 2 verplichte keuringen eist:
Eén direct na de vinificatie van de basiswijn voordat ze op fles gaat en een na de tweede gisting als
de wijn gebotteld is. De eisen die het I.N.A.O., het controlerende staatsorgaan dat toeziet op de
handhaving van de regels oplegd, zijn net zo streng als die voor de productie van Champagne.
Na de oogst, als de most omgezet is in een (vrij zure) basiswijn, gaat deze op fles waaraan een zg.
liqueur de tirage wordt toegevoegd. Dit mengsel bevat wat wijn, gist en most.
In de fles zal deze liquer een tweede gisting veroorzaken waardoor er de koolzuur wordt gevormd
(prise de mousse). De flessen moeten minimaal 9 maanden “sur latte” blijven liggen waarna ze
gedraaid zullen worden (remuage) om het dan ontstane bezinksel, waarin het residu van de
tweede gisting zit, naar de bovenkant van fles te verdrijven. Door de hals van de fles door een
pekelbad te halen, bevriest de prop bezinksels die bij het openen van de fles er in vaste vorm
uitschiet (dégorgement).
Wat over blijft is een heldere, mousserende wijn die onder toevoeging van de liqueur
d’expedition (most met cognac o.i.d.) al dan niet als (ultra) Brut, Sec, Demi-sec of Doux pas
3 maanden later op de markt mag komen.”

Remuage met de hand.

Gyro-palletes (mechanische remuage)

De Cremants van Albert Sounit hebben een geheel eigen karakter dat voornamelijk
veroorzaakt wordt door de origine van de druiven (Chalonnais). Kenmerkend zijn vaak de wat
vuursteenachtige tonen en zijn ze, door een lagere “dosage” vaak wat droger dan van andere
producenten. Daarnaast liggen ze minimaal 12 maar in de regel vaak 15-18 maanden
“sur lattes”, sommige cuvee wel 30 maanden!
Geduld is een schone zaak!

Cuvee Prestige brut
70% Pinot Noir, 30% Chardonnay voornl. afkomstig uit de
Chalonnais. 15-18 maanden sur lattes.
Mooie gelijkmatige mousse, goed geintergreerd in de
wijn. Mooie droge stijl, geurig, met tonen van toast en
citrusvruchten die in de wijn een levendige en speelse
indruk achterlaten. Lekker als aperitief of bij een licht
voorgerecht (charcuterie) maar ook bij een dessert van
rood fruit.
De demi-sec heeft een hogere dosage maar blijft toch
fris genoeg en kan bij een zoet(er) dessert ingezet
worden.

Cuvee Chardonnay
100% Chardonnay afkomstig voornl. uit de Chalonnais
en Maconnais. 20-24 maanden sur lattes. Strogele kleur,
een fijne mousse die zorgt voor een stuivend bouquet
van bloemen, citrusfruit maar ook gerijpte tonen (toast).
De smaak is elegant maar met een “bite”, verfrissend
(grapefruit, appels) en blijft mooi schoon in de mond
achter. Herkenbaar Chardonnay en een wijn met
karakter! Ideaal als aperitief of als begeleider van zalm,
zeevruchten of wit vlees. Een bijna champagne-achtig
karakter was het commentaar van de proevers van
Perswijn die in 2005 deze Crémant uitriepen tot beste mousserende wijn van Nederland.

Cuvee rosé
70% Gamay, 30% Pinot Beurot afkomstig uit de Maconnais
en van de eigen wijngaard uit Montagny.
12-15 maanden sur lattes. De licht zalmroze kleur wordt
verkregen door de schilletjes van de druiven kort mee te
laten gisten. De mousse zorgt voor een bloemige neus en
speelt met tonen van rood fruit die weer terugkomen in de
verfrissende en mondvullende smaak. Deze Rosé is fijn van
smaak, mooi droog en dat maakt hem aantrekkelijk om ook
als maaltijd begeleider te kunnen gebruiken (gegrilde visen vleessoorten maar ook bij een sorbet a la framboise).
Als een feestelijk aperitief met een mooie olijf kan
natuurlijk ook.

Cuvee Blanc de Noirs
100% Pinot Noir afkomstig deels van eigen wijngaard en
deels uit de Maconnais. 20-24 maanden sur lattes.
Strogele kleur, een krachtige mousse die zorgt voor een
wat dikkere neus dan bij de andere Crémants.
Door uitsluitend gebruik te maken van de Pinot Noir is
deze Crémant wat steviger, romig, met meer vulling in
de mond en is daardoor duidelijker aanwezig. Deze
bijzondere cuvee wordt beperkt geproduceerd (circa
2000 flessen) en kan uitstekend als aperitief (met een
canapé) of bij de maaltijd geserveerd worden.

Les vins blancs classique de la Côte Chalonnaise
Rully Blanc “Saint-Jacques”
De A.O.C. Rully (339 ha waarvan 1/3 rood en 2/3 wit) bevindt zich in het uiterste
noorden van de Chalonnais. Er worden 2, vrijwel identieke percelen van de SaintJacques wijngaard, gelegen in de noordelijkste herkomstbenaming van de
Chalonnais streek, gebruikt om deze wijn te maken. De Chardonnay druiven worden
op volle rijpheid geplukt en vergist op een lage temperatuur om het fruit zoveel
mogelijk vast te houden. De vergisting vindt plaats in eikenhouten fusten (1/3 nieuw) om meer complexiteit
op te bouwen. Daarna blijft de wijn nog circa 10 maanden op zijn Lie (bezinksel) in het fust liggen. Sounit
concentreert zich op het behouden van de karakteristieke eigenschappen van de wijngaard en niet zo zeer op
het maken van wijn op een bepaalde smaak. Jong gedronken heeft deze wijn dan ook een hoog mineraal
gehalte met een bouquet van wit fruit (ananas) en een volle, complexe smaak waarin getoast brood, honingcitrus, vanille en delicaat wit fruit waar te nemen zijn. Productie: 6-7.000 flessen, bewaren tot 4-6 jaar na de
oogst. Serveer deze wijn niet te koud (10-12 graden) bij een mooie stevige vis in saus.

Rully Blanc 1e Cru Grésigny
De wijngaard Grésigny (6,5 ha.) ligt hoger op de heuvel, perfect zuidoost gericht en
daardoor als premier Cru (in totaal 93 ha. Van de A.O.C.) geclassificeerd. Met
stokken van gemiddeld 60 jaar oud en een vergisting die plaatsvindt in 50% nieuw
eiken met een intensieve “battonage” (het omroeren van de lie in het fust)
gedurende 12 maanden, is Gresigny een klassieke wijn, niet zo zeer verfijnd maar
eerder een met kracht en aristocratie. Een wijn met een hoge mineraliteit en die het wachten waard is. Gun
hem die tijd, tenminste 4-6 jaar na de oogst maar in de topjaren wel 8-10 jaar. Dan ontwikkelt hij zich als
een complexe witte wijn, die zich kan meten met de grote wijnen uit de Côte d’Or en die graag een krachtige,
rijke maaltijd zal begeleiden. Serveren met stevige vissoorten maar ook witvlees en rijk smakende, zachte
kazen. Een wijn waarvan men zegt: “een glas om van te genieten”. Productie: 3-3.500 flessen.

Montagny 1e Cru Les Coères Domaine Bernollin
Deze A.O.C. (298 ha. alleen voor wit en veelal als 1e cru) bevindt zich in het zuiden
van de Chalonnais en omvat 4 dorpen. Circa 70% van de Montagny wordt
geproduceerd door coöperaties waardoor de gemiddelde kwaliteit die men op de
markt terugvindt vaak eenvoudig te noemen valt.
De Les Coères wijngaard behorend tot het Domaine Bernollin in Jully les Buxy, omvat
slechts 1 hectare, aangeplant in begin jaren 70 en heeft een gemiddelde opbrengst
van 35 hl/ha. Om de mineraliteit en complexiteit van de wijn te benadrukken wordt ze
nauwelijks op hout opgevoed. Slechts 10% wordt in het fust vergist en daarna geassembleerd met de wijn die
op tank is opgevoed. Resultaat is een uiterst frisse, smaakvolle witte Bourgogne met een kleur waarin een
zweem groen te herkennen valt en waarin bloemen, frisse zuren maar ook sap ervoor zorgen dat de wijn al
redelijk jong gedronken kan worden. Prima als begeleider van zeetong, gegrilde vissoorten, gevogelte met
een “sauce au citron” of gewoon zo in het glas op een mooie zomerse (mid)dag. Productie 3.500-4.500
flessen, bewaren tot 3-5 jaar na de oogst.

Mercurey 1e Cru Clos du Roy
In het Noordoosten van de Chalonnais bevindt zich Mercurey, met ruim 650 ha. de
grootste appellatie van de hele Bourgogne. Een van de meest exclusieve wijnen uit
de Chalonnais is witte Mercurey. Slechts 13% van de AOC wordt als witte wijn op de
markt gebracht. De Clos du Roy wijngaard is volledig zuid gericht, met een
kleiachtige ondergrond zorgt ze er voor dat de rijpe, krachtig smakende druiven in
(75%) nieuw eikenhout vergist worden tot een dikke, klassieke Bourgogne. De wijn heeft een briljante
goudgele kleur, de smaak is mondvullend met sap en kracht tegelijk. Een lengte in afdronk waarin het fijne
hout zijn eigen plaats neemt. De zuurgraad ligt in het algemeen wat lager dan de andere A.O.C. ’s maar toch
kan de wijn door zijn rijkdom best een paar jaar ouderen (5-7 jaar). Serveren bij een stevige vis (Dorade) en
bij een rijpe brie of camembert. Productie slechts 1.500 flessen.

Les vins rouges classique de la Côte Chalonnaise
Givry “Vieilles Vignes”
De A.O.C. Givry ligt in het hart van Chalonnais-streek, omvat 263 ha. in 3 gemeente
en is voor 85% beplant met de Pinot Noir druif. Vooral in de middeleeuwen genoot
Givry een goede reputatie want de wijnen waren zeer geliefd bij koning Henri IV.
Tegenwoordig heeft Givry een groot probleem. Niet zo zeer vanwege de kwaliteit
van haar wijnen maar omdat de nabij gelegen stad Chalon-sur-Saône maar blijft
uitdijen en inwoners liever buiten wonen, worden er zulke torenhoge prijzen voor de grond betaald zodat
menig (wat oudere) wijnboer zijn land verkoopt als bouwland. De wijngaarden liggen voornamelijk op een
kalkrijk plateau waardoor de wijn uiteindelijk een elegant zuur ontwikkeld en een hoge mineraliteit tot
uitdrukking komt. De Givry van Sounit wordt na vergisting op staal nog zo’n 12-15 maanden bewaard op
eikenhouten fusten (50% nieuw) om complexiteit op te bouwen. Givry’s zijn wijnen met een eigen(wijs)
karakter, krachtig zonder “overpowered” te zijn. Ze blijven slank zoals een echte Pinot Noir hoort te zijn. In
de neus vindt men vaak naast het rode fruit, tonen van (natte) aarde (naaldbomen) terug, de smaak is strak
maar verteerbaar. Een echte “eetwijn” die met een lekker stukje gevogelte of wild heel goed kan. Serveer
Givry net als alle Pinot Noir uit Bourgogne niet te warm (15-16 graden). Te bewaren tot 4-6 jaar na de oogst.

Rully “Meix Guillaume”
De A.O.C. Rully (339 ha waarvan 1/3 rood en 2/3 wit) bevindt zich in het uiterste
noorden van de Chalonnais. Wit heeft een grote reputatie waarbij rood vaak wat
achter blijft, door vooral de gemiddelde lagere leeftijd van de stokken én omdat een
producent die goed wit maakt zich vaker minder concentreert op rood. Maar Sounit
brengt alleen de wijn op de markt als ze degelijk in elkaar zit. Het perceel Meix
Guillaume ligt in het uiterste noorden van de appellatie en grenst als het ware aan de Côte d’Or. De wijn
wordt vergist in tank en daarna zo’n 12 maanden op fusten (20-30% nieuw) verder opgevoed. Jong
gedronken heeft Meix Guillaume een stuivende neus van vers rood fruit (aardbei, framboos) dat wanneer
gerijpt meer naar de confiture stijl gaat. In de mond niets overweldigends, redelijke tannine’s en beschaafd
hout. Een wijn om redelijk jong te drinken (3-5 jaar), lekker bij een niet al te ingewikkeld vlees- of visgerecht,
maar ook gevogelte of een mooie kaas als Reblochon. Productie circa 3.500-4.000 flessen.

Rully 1e Cru Vauvry
Deze wijngaard ligt op de heuvel beneden de Rully Gresigny 1e cru, heeft ook een
hoog gehalte aan kalk hetgeen de delicate (vrouwelijke) fruittonen en de
verkwikkende zuurgraad (frisse zure kersen) in de wijn teweeg brengt. In de grote
jaren (99,02,05) is het verschil tussen de 1e cru en de “gewone” duidelijk.
De wijn heeft meer finesse, lengte en ouderdoms potentieel. De druiven worden in
tank vergist waarna ze 12-15 maanden op eikenhout (20-25% nieuw) verblijven. Vauvry heeft altijd iets fijns,
elegants, fruitig maar ook vuursteen en rinse kersen in zich. Een wijn met 2 gezichten en wanneer het
ouderdoms potentieel (5-7 jaar) tot volle benut wordt komen de aardse tonen naar boven. Zeker jong
gedronken (2-3 jaar) en fris geserveerd heerlijk bij wild (konijn) vanwege het delicate fruit of simpel met een
“grillade de boeuf” of een sausisse met aardappelpuree en haricots verts. Productie circa 5-6.000 flessen.

Les vins rouges classique de la Côte Chalonnaise
Mercurey Rully 1e Cru Clos des Montaigus
In het Noordoosten van de Chalonnais bevindt zich Mercurey, met ruim 650 ha.
waarvan 170 als 1e Cru, de grootste appellatie van de hele Bourgogne. Circa 85% is
rood en 15% wit. Vanwege het grote oppervlakte vindt men er wijnen met diverse
karakters. Maar over het algemeen, zeker wanneer het een 1e Cru betreft, zoekt
men geen finesse of een zacht karakter in Mercurey wijnen. Een goede 1e cru
Mercurey is een aristocraat waar men geduld mee moet hebben en die zich wellicht nooit helemaal zal
“overgeven”. De rendementen per hectare zijn hier gemiddeld het laagst van de zuidelijke Bourgogne (slechts
35 hl.) en vergelijkbaar met de grote Bourgognes uit de
noordelijker gelegen Côte d’Or. Daarmee samenhangend
wordt Mercurey over het algemeen wat klassieker
opgevoed dan de andere appellaties in de Chalonnais.
Nadeel is dat vanwege de redelijke grote beschikbaarheid,
75% van de wijn via de negociants in de Bourgogne
verkocht wordt, waardoor er over het algemeen wat
hoekige, minder gulle Bourgogne’s in de markt gezet
worden. Albert Sounit werkt kleinschalig, vinifieert per
perceel dus daar geldt dit zeker niet voor.
Het perceel Clos des Montaigus bevindt zich in Saint
Martin-Sous-Montaigu op een vrij abrupt aflopende helling
die zuid-oost gericht is. De bodem is vooral kleihoudend
met kiezels, hetgeen krachtige wijnen met een goede
zuurgraad oplevert. De druiven ondergaan een vrij lange
inweking en na de langzame vergisting die soms wel 3
weken kan duren levert dat een een kleurrijke wijn op.
Vervolgens verblijft ze circa 12 maanden op fust waardoor
de aanwezige tannine-structuur, die zo kenmerkend voor
Mercurey is, wat gematigd.
Desondanks moet men met Les Montaigus geduld hebben (6-8 jaar). Of juist heel jong drinken (binnen 2-3
jaar) als men liefhebber is van tanninerijke wijnen met het fruit van frisse frambozen of aalbessen. Maar
verwacht uiteindelijk nooit een toegeeflijke en charmante wijn. Deze krachtpatser heeft naast fruit, tonen van
geroosterd brood, (bittere) chocolade en vanille. Hij is vanwege zijn gereserveerd een perfecte
gastronomische wijn. Productie 8-10.000 flessen. Serveren op 15-16 graden celsius bij gerechten als ossobucco, wild en harde kazen.

Modern-traditioneel maar bovenal met respect voor de origine van druiven!

