
PINOT NOIR
In de wereld





Pinot noir

• Pinot noir is bekend onder verschillende namen:
• Spätburgunder, Blauburgunder, Pinto nero, enz.

• Cisterciënzermonniken verspreidde die vanuit de Côte d’Or in Europa naar de 
Elzas, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noordoost Italië en Oost-Europa.

• Het is een relatief vroeg rijpende druif, die lastig is omdat die bij lage opbrengsten 
en zorgvuldig vinificatie kwaliteit levert.

• Heeft dunne schil die een lichte rode kleur geeft met lichte tannines

• Mooi aroma van bloemen, vruchten (aardbeien, frambozen, zwarte bessen, 
pruimen en kersen) en soms ook met bos-,stal- en diergeuren.

• Als wijnen ouderen ontstaat  er een rijk en complex aroma

• De naam Pinot is afgeleid van ‘Pin’ omdat de vorm van de trossen aan een 
dennenappel doet denken.



Geschiedenis Pinot familie

• Waarschijnlijk > 2000 jaar oud en ontstaan vanuit de wilde 
wijnstok vitis vinifera ondersoort silvestris. Vitis vinifera 
ondersoort vinifera is de gekweekte wijnstok.

• Vanwege deze zeer lange periode met vegetatieve vermeerdering 
zijn veel mutaties ontstaan (v.b. pinot gris, pinot blanc en 
frühburgunder) en een enorme hoeveelheid klonen: er zijn meer 
dan 1000 geregistreerde klonen.

• Ook zijn veel natuurlijke kruisingen ontstaan. Zo zijn tussen Pinot 
en Gouais Blanc (ook een zeer oud ras) tenminste 21 kruisingen 
ontstaan waaronder Aligoté, Chardonnay, Gamay, Melon en 
Romorantin. Tenminste 156 Europese druivenrassen zijn 
natuurlijke kruisingen tussen Pinot, Savagnin en Gouais Blanc. Bij 
andere rassen is ook een verwantschap met Pinot ontdekt.  Zo 
zou Syrah een afstammeling van Pinot noir kunnen zijn.

• Vroeger was pinot noir bekend onder de namen Morillon, 
Noirien, Auvernat, Savagnin Noir,  Clevner



Afkomst?



Verschillende klonen



Meest aangeplante druivenrassen in de wereld

1. Cabernet Sauvignon  340.000 ha
2. Merlot  266.000 ha
3. Tempranillo  231.000 ha
4. Airén 218.000 ha
5. Chardonnay  211.000 ha
6. Syrah  190.000 ha
7. Grenache Noir  163.000 ha
8. Sauvignon Blanc  121.000 ha
9. Pinot Noir  115.000 ha
10. Trebbiano Toscano / Ugni Blanc  111.000 ha



Pinot Noir aanplant in de wereld (2017, ha)

• Frankrijk 29738 

• V.S. 16776

• Duitsland 11733

• Moldavië 6521

• Italië 5046

• Nieuw-Zeeland 4776

• Australië 4690

• Zwitserland 4402

• Chili 2884

• Argentinië 1802

• Zuid-Afrika 1176

Ook in:

Nederland, Bulgarije, Canada, 
Croatië, Georgië, 
Griekenland, Hongarije, 
Israel, Kosovo, Macedonië, 
Oekraïne, Oostenrijk, 
Roemenië, Servië, Slowakije, 
Slovenië, Tsjechië, Uruguay, 
Zwitzerland



Wijn Land/Regio leverancier prijs €

Pinot Noir Chili Okhuysen 7,90
Domaine La Colombette 2017 Beziers Frankrijk Bloem 8,50

Domaine Didier Tripoz / 

Bourgogne (2016)

Charnay-lès-Mâcon 

Frankrijk

Bloem 10,95

Pinot noir Oostenrijk Okhuysen 13,00
Weingut Hiss Spätburgunder 

2013

Baden Duitsland De Proeftafel 12,95

Pinot noir 2017 Zuid-Afrika Serendipity 16,49
Pinot noir Alto Adigi Italië Elene Walch 16,95

Auntsfield / (2016) 

Pinot Noir Single Vineyard

Nieuw Zeeland Bloem 18,95

Larue St Aubin 1er Cru Sur le 

Sentier Clou

Frankrijk Pallas (Delta) 18,88

Drouhin Roserock Pinot Noir 

2015 75CL

Oregon VS Gall Gall 35.79



MaryLuz Pinot noir 2017 Chili 

• Casa Marín’s story began with its founder, owner, and winemaker, María Luz Marín’s dream.

• Nothing describes this winery better than the story of a woman who persevered to create fine 
and exclusive wines. In 2000, against advice from colleagues and experts, she decided to establish 
her winery in Lo Abarca, a small town in the San Antonio Valley. Despite warnings about 
problems with location, the cool climate, and people’s disbelief, she was successful in developing 
a vineyard and winery whose wines have received numerous world awards, helping position Chile 
in a distinct light with its high quality, high value wines.

• Her son, Felipe Marín, follows in her footsteps as a winemaker. Together they have created the 
most awarded Chilean wines outside of the country in the icon and premium categories, and they 
dedicate themselves exclusively to the winery. In general, it is the Marín family team – siblings 
and children – who continue to passionately support this boutique winery’s growth.

• Pinot Noir with a seductively perfumed bouquet of red and dark cherries, plums, and subtle spicy 
clove notes on the nose 

• 13,5%



Domaine La Colombette 2017 Beziers, Languedoc

• Pinot Noir
Details : IGP pays de L’Hérault - Grape Variety: Pinot Noir 100 %
Tasting notes : Clear ruby red colour, griotte aromas and marinated 
fruits in alcohol, gentle tannins.
Advices : Can be aged from 5 to 7 years. Can be served with all types 
of meats and poultry. 12,5%





Domaine Didier Tripoz / Bourgogne (2016) 

• Mâcon, uit het dorp Loché, waar Catherine en Didier Tripoz hun 
wijnen maken. Het echtpaar heeft 10 hectare wijngaarden in de 
Mâconnais, en mag zich beroemen op oude stokken die wijnen 
voortbrengen met een bijzondere kracht en diepgang.

• Pinot noir

• 13%



Birgit Braunstein PINOT VOM BERG 2017

• Pinot vom Berg 2017
• Kurzbeschreibung:
• duftig, bekömmlich, verführerisch – Die Leichtigkeit des Seins.
• Servier- und Speisenempfehlung:
• Der Pinot vom Berg ist ein leichter Sommerwein und ein großartiger 

Einstiegswein für zukünftige Burgunder-Liebhaber. Der Geschmack – helle, 
feine Beerenfrucht – erinnert an den frühen Sommer. Als Picknick-Wein 
schmeckt er kühl serviert auf jeder Terrasse und am Strand zu Fingerfood 
und kleinen Häppchen. Er passt hervorragend zu Ente, Fasan, Lamm, feinen 
Nudelgerichten sowie zu Weichkäse.

• 13%
• 22 ha Purbach am Neusiedlersee. Hauptgasse 18, Oostenrijk





Weingut Hiss Spätburgunder 2013

• Op de vulkaanhellingen van Kaisersthul bij Freiburg, Baden

• Kersen aardbeien, pruimen, rozenbottel, kruiden, rijp en zacht.

• Kabinett trocken

• Geen hout

• 13% alcohol



Serendipity Pinot Noir 2016,
Z-A 
• Monique Breuer, Amersfoortse, Wijnvrouw van het jaar 2019, durfde de 

stap te zetten om haar droom na te jagen. Lekker genieten van een goed 
wijntje wakkerde haar droom aan om ooit zelf een perfecte wijn te 
lanceren. In 2011 krabbelde ze op papier: “In 2015 wil ik een Pinot Noir 
Serendipity gemaakt hebben.”

• Een heerlijke wijn, vrouwelijk, mysterieus, elegant en met liefde gemaakt. 
De Serendipity staat voor het aangaan van het avontuur en voor geloven in 
je droom. Als je ervoor kiest om je passie te volgen, rolt het pad dat je 
moet gaan zich voor je uit. Zonder krampachtig zoeken, vind je de weg en 
word je omgeven door de onzichtbare Serendipity flow. Dat, is wijn met 
een gouden randje, wijn voor durfallen, dromers en doeners. Wijn voor een 
toefje magie in je leven. Om heerlijk van te genieten en met elkaar te 
proosten op het leven, op dromen en doen. 13,5%





Elena Walch Pinot Nero Alto Adige SüdTirol

• Alto Adige DOC

• 100% Pinot Nero

• Aging potential: 5 – 7 years

• Serving temperature and food pairing: 16 - 18°C First courses, light 
main courses

• 13%



Southern Valleys, Marlborough, New Zealand

• Wijngaard Auntsfield

• Pinot noir 2016

• Diepe robijnrode intense kleur. Veel rood fruit, bramen, frambozen 
met gedroogde kruiden een een hint van lavendel. Intense smaak, 
met zachte tannines en heel veel lengte

• Maturation occurred in French oak barriques for approximately 10 
months

• 14% 

• Flessen zijn genummerd



Larue St-Aubin 1er Cru Sur le Sentier Clou

• Over de wijn

• Paarsrood. In de neus heerlijk rood fruit (framboos, kersen), 
kreupelhout en een lichte kruidigheid. In de mond sappig met mooie 
rijpe zuren en flinke maar mooi rijpe tannines. Goede afdronk met 
prachtige mineraliteit!

• Korte omschrijving

• Prachtige rode Bourgogne die zowel jong als na 10 jaar flesrijping kan 
worden genoten.





RoseRock 2015, Eola-Amity Hills, Oregon, VS

• Roserock is an extraordinary vineyard at the southern tip of the Eola-
Amity Hills, in Oregon’s Willamette Valley. Ancient volcanic soils, an 
ideal elevation range and the unique cooling effect of the Van Duzer
corridor produce classic cool-climate Pinot Noir and Chardonnay

• Our Zéphirine Pinot Noir is a barrel selection cuvée from the Roserock
vineyard, and is a reference expression of the site

• 14%



Wijn Land/Regio leverancier prijs €

Pinot Noir Chili Okhuysen 7,90
Domaine La Colombette 2017 Beziers Frankrijk Bloem 8,50

Domaine Didier Tripoz / 

Bourgogne (2016)

Charnay-lès-Mâcon 

Frankrijk

Bloem 10,95

Pinot noir Oostenrijk Okhuysen 13,00
Weingut Hiss Spätburgunder 

2013

Baden Duitsland De Proeftafel 12,95

Pinot noir 2017 Zuid-Afrika Serendipity 16,49
Pinot noir Alto Adigi Italië Elene Walch 16,95

Auntsfield / (2016) 

Pinot Noir Single Vineyard

Nieuw Zeeland Bloem 18,95

Larue St Aubin 1er Cru Sur le 

Sentier Clou

Frankrijk Pallas (Delta) 18,88

Drouhin Roserock Pinot Noir 

2015 75CL

Oregon VS Gall Gall 35.79


