
         

« een rijke wijn met ene bijzonder cachet » 

Moulin-à-Vent  

Profiel 

  Kleur Rood 

  Druivenras 100% gamay blanc à jus noir 

  A.O.C. Moulin-à-Vent – oppervlak 271 ha   

  Bodem Verweerd (roze) graniet 

  Hoogte 250 m 

Achtergrond De historische windmolen uit de 15e eeuw kijkt trots uit over de 

appellatie Moulin à Vent. Hij staat op 258 hoogte op een koepel 

van graniet die zeer rijk is aan mangaan. In het midden van de  

19e eeuw stopte de molen met het malen van graan. De 

restauratie vond plaats in 1960 nadat de molen erkend was als 

historisch monument. De wieken draaien weer. In 1999 werden 

de oude wieken – bij een storm in 1910 zwaar beschadigd – 

vervangen, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de ‘Cru 

Moulin à Vent’. De molen is nu volledig in zijn oude glorie hersteld 

en heeft zijn oorspronkelijke functie teruggekregen.  

 Van de wind naar de bodem is maar een kleine sprong: in de  

19e eeuw telde het plaatsje Romanèche-Thorins maar liefst vier 

mangaanmijnen waar onder meer de beroemde ‘zeep van de 

glaswerker’ werd geëxtraheerd, een stof om glazen mee te 

bleken. De mijnen, waarin een groot deel van de lokale bevolking 

werkte, werden in 1919 gesloten. Maar de mangaan in de berg 

bleef aanwezig en deze geeft de wijnen van Moulin à Vent nog 

steeds een bijzonder cachet.             . 

Productie 

  Oogst Uitsluitend handgeplukt 

  Vergisting Temperatuur gecontroleerd (30-32 °C ) 

  Houtrijping Ja 

   

Proefnotitie 

  Temperatuur 13°C - 14°C 

  Kleur Intense kleurschakering van diep robijn- tot granaatrood.  

  Geur In de geur zijn bloemige en fruitige aroma’s herkenbaar van onder meer 

viooltjes, en een hint van kers. 

  Smaak In de smaak vormen de fijne tannine, vlezige structuur en subtiele 

kruidigheid een fraai geheel. Kortom, een wijn met finesse en balans. De 

‘windmolen’ eindigt met een opmerkelijk lange afdronk. 

  Wijn-spijs Kip in wijnsaus (Moulin à Vent), wild, gerijpte kazen. 

  Rijping Bij uitstek een wijn om enkele jaren op fles te rijpen. Maar dankzij ze 

prachtige evenwicht ook jong al erg lekker. 
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