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JACKY’S MONOPOLE

Deze 100% Chenin Blanc komt van de befaamde Clos de Mosny, een 
Monopole van 8ha die wondermooie en zeer gegeerde wijnen oplevert. 
Vinetiq kon een kleine allocatie van deze topper krijgen en we zijn daar erg 
blij mee. Zuivere kruidige neus met bloesems, steenfruit en zeste van citrus. 
In de mond vinden we het typische zinderende zuurtje van Chenin. Zeer 
energieke wijn die tot in de puntje uitgebalanceerd is.

Heel lage opbrengsten van rijpe Chenin druiven. 
Manueel geoogst, fermentatie en opvoeding in 
kleine eiken vaten. Geen toevoeging van gisten 
en zeer trage fermentatie in de koele Montlouis 
grotten. Kortom, weinig interventie, veel wijn!

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Kreeft, langoustines en andere vis, 
schaal- en schelpdieren

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2030

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Chenin Blanc

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

kalk- en kiezelhoudende klei op pure 
kalksteen

90m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Jacky Blot heeft 5 sterren in de befaamde 
Bettane et Desseauve gids

 • Door de (toen) lage grondprijzen kon 
Jacky’s domein snel groeien

 • Rondrijden doet Jacky in zijn 
gerenoveerde zwart/rode Citroën Mehari

VINETIQ SELECTION

Jacky Blot is een cultfiguur wiens wijnen 
altijd uitverkocht zijn. Je kan ze niet zomaar 
verdelen, je moet ze verdienen. Hij weet hoe 
hij zijn wijnen moet verkopen... zij het op een 
chaotische manier. Professioneel, maar met 
een hoek af. Net wat Vinetiq zoekt!

PUUR NATUUR MET HELPEND HANDJE

Jacky Blot is van bescheiden afkomst: zijn 
ouders, die het niet breed hadden, woonden 
in de buurt van het platteland. Hierdoor was 
Jacky vanaf zijn jeugd natuurlijke producten 
van de boerderij gewend. Toen hij in 1988 zijn 
eerste wijndomein kocht in Montlouis, was 
het logisch dat hij die natuurlijke manier van 
produceren zou voortzetten. Maar zonder dat 
hij zich bekeerde tot wat hij de ‘natuurwijnkerk’ 
noemt: een beetje ingrijpen in het proces moet 
kunnen.

“Ik wist meteen dat ik met witte 
druiven aan de slag wilde: de 

enorme rijkdom aan variëteiten 
zorgen ervoor dat die perfect zijn 

om mee te experimenten. Net 
zoals een schilder met stijlen!”
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