
         

« het fruit van de Beaujolais met de charme van een Bourgogne » 

Morgon   

Profiel 

  Kleur Rood 

  Druivenras 100% gamay blanc à jus noir 

  A.O.C. Morgon – oppervlak 461 ha   

  Bodem Verweerd graniet 

  Hoogte 220-520 m 

Achtergrond Morgon is zonder twijfel de meest typische van de 10 crus du 

Beaujolais. Op proeverijen wordt hij bijna altijd direct herkend. 

Zijn bijzondere terroir-karakter – dat tijdens het rijpen van de wijn 

op fles sterker wordt – wordt gekenmerkt door een animale toets 

en tonen van en kersenjam. Deze bijzondere eigenschap wordt 

‘morgonner’ genoemd, een geheimzinnige term die door 

liefhebbers van Morgon graag wordt gebruikt. Bij wijn blijft er 

gelukkig nog ruimte voor een beetje mysterie!  

 De wijn is genoemd naar het plaatsje Morgon, niet ver van het 

minder bekende dorpje Villié. De wijnboeren van Morgon noemen 

hun wijn graag ‘het fruit van de Beaujolais’ en ‘de charme van een 

Bourgogne’. De wijngaarden liggen in de zone (climat) Côte du Py, 

een bijzonder gunstige ligging met een ondergrond van graniet en 

verweerd leisteen. Het typisch karakter van Morgon heeft hier zijn 

oorsprong. Goede Morgon is een robuuste, openhartige wijn met 

karakter – sommigen gebruiken zelfs de term mannelijk – die best 

wat jaartjes opgelegd kan worden.             . 

Productie 

  Oogst Uitsluitend handgeplukt 

  Vergisting Temperatuur gecontroleerd (28-32 °C ) 

  Houtrijping Geen 

   

Proefnotitie 

  Temperatuur 13°C - 14°C 

  Kleur Diep granaatrode kleur. 

  Geur De geur is een melange van rood fruit, perzik en pruim, een markante toets 

van peper en een hint van kreupelhout en rook. 

  Smaak De smaak is evenwichtig, aangenaam en mondvullend, met rijpe tannine 

die harmonieert met het fruit. Gerijpte Morgon krijgt soms een bijzondere, 

door kenners gewaardeerde, animale toets. 

  Wijn-spijs vleesgerechten met een rijke saus, ragouts, kip in wijnsaus (Morgon),  

wild, stevige kazen. 

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

enkele jaren rijping op fles. 
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