
         

« Elegant en verfijnd, de meest vrouwelijke van de crus » 

Fleurie   

Profiel 

  Kleur Rood 

  Druivenras 100% gamay blanc à jus noir 

  A.O.C. Fleurie – oppervlak 344 ha   

  Bodem Verweerd graniet 

  Hoogte 290 m 

Achtergrond Fleurie is een van noordelijke crus van de Beaujolais en profiteert 

van een zeer speciale ligging. Met op de achtergrond een serie 

heuvels en bergkammen (Fût d’Avenas, Col de Durbize, Col des 

Labourons, Pic Reymont) rollen de wijngaarden vriendelijk uit 

vanaf 450 meter hoogte tot zo’n 220 meter. De naam Fleurie 

heeft niets van doen met bloemen, maar zou zijn afgeleid van een 

soldaat in het Romeinse leger.  

 Fleurie kent twee subzones. In het hoger gelegen deel, daar waar 

de heuvel La Madone uitkijkt over de prachtige wijngaarden van 

de cru, is de bodem arm, zuur en droog. Juist hier komen 

verfijnde, zeer aromatische wijnen vandaan. In het andere deel, 

boven het dorp, is de bodem dieper en kleihoudend. Hier hebben 

de wijnen structuur en bewaarpotentieel. Fleurie telt 13 

verschillende ‘climats’, officieel erkend door het Institut National 

des Appellations d’Origine (I.N.A.O.). Elk van deze terroirs kent zijn 

eigen stijl van wijn. Van noord naar zuid komen we tegen: Les 

Labourons, Poncié, Les Moriers, La Roilette, Les Garants, 

Montgenas, La Madone, La Joie du Palais, Grille-Midi, La Chapelle 

des Bois, La Cote, Le Bon Cru en Champagne.           . 

Productie 

  Oogst Uitsluitend handgeplukt 

  Vergisting Temperatuur gecontroleerd (28-30 °C ) 

  Houtrijping Geen 

   

Proefnotitie 

  Temperatuur 13°C - 14°C 

  Kleur Intens dieprode kleur. 

  Geur Mooie neus met fruitige en florale aroma’s: iris, viooltjes, rozen,  

rood fruit en wilde perzik 

  Smaak De smaak is uiterst elegant en verfijnd. Niet voor niets wordt Fleurie  

door sommigen ook wel omschreven als vrouwelijk      

  Wijn-spijs Gegrild rundvlees, gevogelte met wijnsaus (Fleurie), zoals coq-au-vin. 

  Rijping Kan jong gedronken worden, maar wint zeker nog aan kwaliteit na  

 enkele jaren rijping op fles. 
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