
         

« de wijn van dichters en geliefden » 

Saint Amour  

Profiel 

  Kleur Rood 

  Druivenras 100% gamay blanc à jus noir 

  A.O.C. Saint Amour – oppervlak 125 ha   

  Bodem Klei en graniet 

  Hoogte 250 m 

Achtergrond Saint Amour. De naam van deze wijn, de meest noordelijke cru 

van de Beaujolais, doet je hart sneller kloppen. Het is de wijn van 

dichters en geliefden. Zonder hem zou voor velen het leven een 

stuk minder charme bezitten. Het dorp Saint Amour heeft zijn 

naam gegeven aan deze verrukkelijke rode wijn. Voor de 

oorsprong van de naam moeten we teruggaan tot de Gallo-

Romeinse periode, toen een centurion genaamd Amor, 

gestationeerd in de Zwitserse Valais, zich tot het Christendom 

bekeerde en daarom gemarteld werd. Zo ontstond de naam Saint 

Amour. Het lijkt dat het pad der liefde is geplaveid met plezier en 

pijn, en zelden makkelijk is.  

 De wijn Saint Amour heeft twee gezichten, afhankelijk van de 

bodemsamenstelling en de manier van wijnbereiding. De eerste heeft een 

aangename primeur-stijl en is afkomstig van klei- en kiezelgronden. Hij is 

vriendelijk, makkelijk en snel op dronk. Kenmerkend zijn perzik- en 

bloemenaroma’s. De tweede, een wijn afkomstig van granietgesteente en 

geschikt voor opleg, is krachtiger en gespierder. De geur wordt gekenmerkt 

door kirsch- en frambozenaroma’s met een hint van kaneel. Beide zijn 

bijzondere wijnen met een volstrekt eigen karakter.             . 

Productie 

  Oogst Uitsluitend handgeplukt 

  Vergisting Temperatuur gecontroleerd (25-30 °C ) 

  Houtrijping Geen 

   

Proefnotitie 

  Temperatuur 13°C - 14°C 

  Kleur Diep robijn- tot granaatrood.  

  Geur Delicaat met tonen van zwarte bessen en zoete kersen. 

  Smaak Rijke, krachtige smaak met versmolten tannine (je hoeft gelukkig niet tot 

Valentijnsdag te wachten om van een fles Saint Amour te genieten).   

  Wijn-spijs Lamsbout, gerechten met lever of niertjes (gâteau de foie), gevogelte, 

kalfsvlees, wild. 

  Rijping Geduld van de liefhebber wordt na een paar jaartjes opleg zeker beloond. 
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