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2016

De wijnen van Savigny-lès-Beaune worden reeds lang gewaardeerd, en wel om 
verschillende redenen: 
► In de Château de Savigny-lès-Beaune (gebouwd rond 1340) kan je boven een poort 
lezen "De wijnen van Savigny zijn theologisch, voedzaam en stoten ziektes af" !   [ 
"Les Vins de Savigny sont théologiques, nourissants et morbifuges" ]  . Dus "A Savigny a 
day keeps the doctor away" ?

Michel Ecard heeft na de pensionering van zijn vader Maurice Ecard 
in 2004, samen met zijn echtgenote Joanna, het familiedomein met 
een nieuwe visie geherstructureerd:
► Focus op enkel en alleen Savigny-lès-Beaune
► Kleine rendementen: 25-30 hl/ ha
► Oude wijnstokken: tussen 45 en 60 jaar oud 
► Diverse vinificatietechnieken die focussen op de creatie van 
gestructureerde en geconcentreerde (sexy) wijnen met een goed 
bewaarpotentieel. Bijvoorbeeld geen nieuwe (enkel gebruikte) 
eikenhouten vaten/ geen collage noch filtrage/ geen sulfitage.

► Savigny-lès-Beaune wijnen zijn (in de Parker terminologie) "sexy wines" die zeer goed 
passen in het smaakprofiel van de meeste wijnliefhebbers:  
   - Steeds een diepe kleurintensiteit 
   - De neus is rijk, geconcentreerd en complex met hints van zwarte kersen, 
     bosbessen, fijne kruiden, grafiet en bloemen
   - In de mond is hij weelderig en goed gestructureerd met fijne tannines.
   - Vergelijkbaar met wijnen van de Beaune appellatie: iets meer body dan Volnay
     of Vosne Romanée en iets minder krachtig dan Pommard of Nuits St Georges
► En last but not least, in Savigny-lès-Beaune (een buur-appellatie van de grand cru Le 
Corton) vindt je uitzonderlijke prijs/ kwaliteit. In de Bourgogne betaal je voor vergelijkbare 
kwaliteit makkelijk een veelvoud.

En dit wordt gewaardeerd. Vinous schreef recent " Dit was een nieuwe ontdekking voor mij. Ik vond hier veel dat me 
gelukkig maakte: goed gemaakte en persoonlijke wijnen die een vertegenwoordiger zijn van Savigny op zijn best. Deze 
wijnen zijn het waard om een queeste op te starten ! " [ This was a new discovery for me. I found a lot to like here: well-
crafted, personable wines that show Savigny at its best. These wines are worth hunting down ! ]
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APPELLATIE

DRUIVENSOORTEN

100 % Pinot Noir 

Savigny-lès-Beaune is een appellatie die een zeer goede terroir 
heeft: de wijngaarden liggen in de vallei van de Rhoin-rivier die goed 
gelegen hellingen én een ideale ondergrond biedt voor dit wijntype.

De Premier Cru "Les Gravains" ligt op de zuidelijk gerichte hellingen 
(beneden) waardoor de wijngaarden een uitstekende blootstelling 
hebben aan zonlicht (wat de rijping van de bessen ten goede komt). 
Koelere nachten helpen bij het behoud van de zuurgraad waardoor 
deze wijnen een uitstekende balans hebben. 
- De bodem in deze Premier Cru wordt gedomineerd door ijzerrijke 
kalksteen die tevens een goede drainage biedt (waardoor de 
wijnstokken diepe wortels verkrijgen): het ijzer geeft de wijn   wilde, 
aardachtige aroma's en de kalksteen geeft de wijn een bepaalde 
mineraliteit.
Wanneer dit alles gecombineerd wordt met oude wijnstokken (> 45 
jaar oud) en kleine rendementen (25 hl/ ha) dan krijgen we 
evenwichtige, elegante, charmante en finesserijke wijnen met fijne 
tannines en een medium body.  

Savigny-lès-Beaune ligt iets ten noorden van 
Beaune (lès is een oud Frans woord voor "in de 
buurt") en heeft naast wijn ook een kasteel uit de 
14de eeuw met twee musea: één voor sportwagens 
en één voor vliegtuigen. 

Savigny-les-Beaune produceert vooral (90%) rode 
wijnen (in de Parker terminologie veelal "sexy 
wines") die zeer goed passen in het smaakprofiel 
van de meeste wijnliefhebbers:   
- Een diepe kleurintensiteit 
- Een neus die rijk, geconcentreerd en complex is 
met hints van zwarte kersen, bosbessen, fijne 
kruiden, grafiet en bloemen
- In de mond is hij weelderig, complex en goed 
gestructureerd met fijne tannines.
Savigny-lès-Beaune is goed vergelijkbaar met 
wijnen van de Beaune appellatie: iets meer body 
dan Volnay of Vosne Romanée en iets minder 
krachtig dan Pommard of Nuits St Georges

Het is voor velen dé favoriete prijs/ kwaliteit 
appellatie van de Bourgogne (die ook nog goed 
oudert). 

Pinot Noir is dé rode druif van de Bourgogne waar ze enkele van de rijkste, meest 
geparfumeerde wijnen op aarde geeft. 

De betere Pinot Noir wijnen verenigen de heldere fruitgeuren en -smaken van framboos, 
aardbei, kers, veenbes en roos met een fluwelen textuur. Zij kunnen goed rijpen tot een 
uiterst complex geheel. 

Pinot Noir is uitgeprobeerd in wijngebieden over de hele wereld waar de echte Pinot Noir 
charme echter niet kan gerepliceerd worden. Door deze ongrijpbare perfectie heeft rode 
Bourgogne obsessieve aanbidders over de hele wereld.
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WIJNTYPE

GEMIDDELDE SCORE 

ENKELE PROEFNOTITIES 

OP ZIJN BEST

92 - Early maturing
87
89
# 3
op hoogtepunt tot 2025

Deze inschatting is niet vanzelfsprekend en eenduidig. Immers:
- Een topwijn die zeer langzaam evolueert en dus slechts na vele jaren rijping op zijn hoogtepunt is, zal meestal ook jaren 
op dit niveau blijven en dan pas zeer gradueel evolueren naar een oudere wijn.    
- Deze evolutie kan in positieve én negatieve zin beïnvloed worden door vooral bewaarcondities maar ook door kwaliteit 
van de kurk. Zie een blog met alle details op  http://vinamundi.be/blog/vulniveau-van-een-fles-wijn
- Sommige wijnliefhebbers prefereren wijnen iets jonger te drinken dan anderen die echt op zoek zijn een optimisatie van 
de zintuiglijke sensaties (zoals fluwelige textuur, diepere en complexere tertiaire aroma's, mooi versmolten smaak) van een 
optimaal gerijpte wijn 

Het beste advies is om, indien mogelijk, meerdere flessen te kopen en, rekening houdende met bovenstaande indicaties, 
af en toe een fles te openen zodat je de graduele evolutie kan volgen en evalueren (zie verderop ruimte voor je 
proefnotities)

Smaakvol en klassiek. 
Dit type omvat de beroemdste wijnen, doordrenkt van traditie. De stijl bestrijkt een breed spectrum van smaakprofielen 
(zwarte bes, ceder, tabak, aarde) en heeft de neiging elegant en gestructureerd te zijn en kan lange tijd ouderen. 
Bijvoorbeeld Barolo, Barbaresco, Bordeaux, Bourgogne, Chianti, Rioja

(het gemiddelde van +/- 35 wijncritici - die in de meeste gevallen natuurlijk niet allemaal een 
score gegeven hebben aan deze specifieke wijn)

Op zijn hoogtepunt tot 2025

89

Dit is gebaseerd op:
- Vintage Chart Parker (gemiddeld voor alle wijnen van de appellatie):  
- Gemiddelde score voor alle jaargangen van deze wijn: 
- Gemiddelde score voor deze wijn:
- Plaats in de top 25 van de beste wijnen van deze appellatie/ Premier Cru:
- Bewaarpotentieel volgens wijncritici

- Revue du vin de France - Guide Vert (2019): " De neus wordt sterk gekenmerkt door rode aalbessen (groseille). In de 
mond ervaar je een mooie aflijning en fruit met een goede intensiteit. Dit is een knappe wijn met fijne tannines en een 
aangenaam fruit. 15,5 punten  "   [ Un nez fortement marqué par une note de groseille. Quant à la bouche, elle affiche un 
beau délié et un fruit d'une belle intensité. Un joli vin avec des tanins fins et un fruit digeste.   15.5 points ]

- Robert Parker (Apr 2019):  " Aroma's van rode kersen, kruiden en specerijen zijn de voorbode van de 2016 Savigny-lès-
Beaune 1er Cru Aux Gravains, een medium tot full-bodied, vlezige wijn met stoffige tannines en sappige zuren. Dit is een 
zeer charmante wijn met veel textuur. 87 punten   "    [ Notes of red cherries, herbs and spices preface the 2016 Savigny-
lès-Beaune 1er Cru Aux Gravains, a medium to full-bodied, fleshy wine framed by powdery tannins and succulent acids. 
This is quite a textural, charming wine.   87 points ]

Daarna zal deze klassewijn gradueel evolueren naar een oude, gerijpte Bourgogne, die weliswaar zijn fruitige frisheid en 
veel van zijn tannines gradueel zal verliezen, maar in de plaats de tertiaire aroma's verder zal ontwikkelen (dit in 
tegenstelling tot de mindere wijnen die na hun hoogtepunt snel evolueren naar ondrinkbare wijn). Deze tertiaire aroma's in 
rode klassewijnen zijn een complex en mooi geïntegreerd samenspel van fruit aroma's (gedroogde pruim of vijg), animale 
aroma's (leer, natte hond, muskus, stal), houtige aroma's (ceder, sigarenkist, tabak, geroosterd, gerookt, mokka, cacao, 
chocolade), aardse aroma's (klei, bos, bladeren, mos, paddenstoelen, truffel) en teer.  
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SERVEREN BIJ

Zoals bij de meeste wijnen hou je best rekening met de leeftijd van de wijn: 
- Gerijpte wijnen hebben iets meer respect nodig en overweldig je best niet met te rijke, krachtige, zoute of gekruide 
sauzen. Ook vermijd je best te "groene" groenten en te veel look waarvan de plantaardige smaak moeilijk combineert met 
een mooi gerijpte wijn
- Kies dan best een recept uit bovenstaande suggesties op basis van vooral goede basis-ingrediënten, maar zonder al te 
krachtige, zoute of gekruide smaken. 

PS: Bij levering van de wijnen voegen we steeds een 5-tal van bovenstaande heerlijke recepten toe. Een topwijn met een 
heerlijk bijpassend gerecht combineren verhoogt immers het genot van wijn: 1 + 1 is dan niet 2 maar 3.

- Paddenstoelensoep
- Pâté de Chartres 
- Terrine van foie gras
- Gerookte eend met truffelmayo
- Risotto met zwarte truffel of met eekhoorntjesbrood
- Ravioli met eekhoorntjesbrood en foie gras
- Alle Bourgondische stoofschotels (bijv Boeuf Bourguignon, Coq au vin)
- Een mooi stuk gegrild gevogelte (bijv Bresse kip) met eekhoorntjesbrood en truffel en 
dikke frieten of een aardappel- of knolseldergratin
- Varkensvlees met een vulling van jeneverbes, tijm, korianderzaad en fijn geraspte 
citroenschil
- Gegrild (Iberico) varkensvlees in look en venkelzaadjes 
- Kalfsvlees met paddenstoelen
- Een mooie gegrilde biefstuk bereid met rode wijn saus of morieljes of eekhoorntjesbrood 
en truffel of foie gras (Tournedos Rossini)
- Gegrilde lamskoteletjes met lentegroentjes
- In de oven gebakken lamsbout
- Gegrilde eend
- Vederwild met een uitgesproken smaak (patrijs, fazant, duif, kwartel, houtsnip of 
parelhoen), bereid met truffel of gevuld met foie gras en truffel of gegrild met rode wijnsaus 
of gevuld met champignons en porto
- Ragout van fazant
- Kaas: een gerijpte Morbier, Cantal, Salers, Fribourg, Gruyère
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PROEFNOTITIES

Datum
Naam
Gelegenheid

Proefnotitie

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        
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