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Hoilandse connectie in een
Fransparadijs

oen de r6de-

eeuwse dichter
Pierre de Ronsard

het Loire-gebied
Anjou omschreef

als 'een paradijs

op aarde'werden de wijnbouw

en wijnhandel daar al decennia

door Hollanders gemonoPoli-

seerd. Hun makelaars kochten

de oogst, hun schePen vervoer-

den de vaten en zij waren het

ook die zrvavelkaarsen introdu-

ceerden om die fusten te desin-

fecteren.
Even ten zuidoosten van

Angers zijn sinds zooT oPnieuw

enkele landgenoten actief, Jan
en Gerdie Liebreks. Na zeven

jaar eerder hun AH-suPermark-

ten en Gall & Gall-slijterij te

hebben verkocht, streken ze

elders in de Loire-vallei neer.

Maartoen Chàteau de Che-

man ('een hartenwens') oP de

markt kwam, namen ze het

over. Enerzijds om er gasten-

kamers te beginnen, ander-

zijds omwijn te gaan maken.

'De ligging, het terroir en het

chàteau zelfgaven ons de

overtuiging dat het een idea-

le plekwas om onze Passie
voor wijn en oenotoerisme

te realiseren', stelt;an

achteraf.
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Het uit de 14de eeuw dateren-

de kasteeltje moest geheel on-

der handen worden genomen.

En omdat de voormalige eigena-

resse al twee decennia geenwijn

had bereid, was ook de aanschaf

van een complete kelderinstalla-

tie noodzakelijk. Bovendien

diende er veel te gebeuren in de

zr hectare tellende wijngaard

die de Nederlanders bovendien

milieuvriendelijk gingen bewer-

ken. 'We willen op een natuurlij-

ke manier terroirwijnen maken,

met de nadruk op fruit.'

De eerste eigen oogst' die van

zoo8, werd in Frankrijk uitste-

kend onwangen. Het tijdschrift

Le Point beschreef de rode An-
jou Villages zooS als 'vol belof-

ten' en voorzien van 'rode vruch'

ten in de neus, zwarte kersen in

de smaak, mooie structuur en

Iengte'. Het is inderdaad een

aardige, eerlijke wijn die be-

halve zijn confïtureachtige
fruit ook een vleugje groente

heeft en een aangename fris-

heid (hier circa € 7,5o). En

twee rosés uit zoog werden

zo geprezen dat ze inmid-

dels zijn uiwerkocht. Hol-

landers doen hetweer
goed inAnjou.

Te koopuia
info @ slij t e ríj w e ij s. nl
(Límburg) envíahet
wíjngoed, ínfos@
chateau-cheman.com.
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