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presenteert: 

    
 

 
Naam: Chardonnay 
 

Druiven: Chardonnay 

 

Stijl: Vol rijp wit 
 

Jaartal: 2015 
 

Wijnhuis: Fekete 
 
Regio: Somlo (Hongarije) - 47°07’13”Nb 
 

 

 

Omschrijving: Het sap onderging enkele uren een koude maceratie. Daarna start de fermentatie 
met eigen gistcultuur in gebruikte Franse eiken vaten van 220L. Van deze wijn werd slechts 1 vat 
gemaakt en dus slechts beschikbaar 274 flessen. Na de fermentatie bleef de wijn nog 8 maanden 
op het vat.  
Het resultaat is een verrassende Chardonnay door zijn uitgesproken mineralig karakter, de 

houtrijping die de wijn een extra rokerig karakter geeft en milde lactische toetsen. Rijp geel fruit 
(gele appel, peer, witte perzik), boter & amandel. 
Suiker: 2,6gr/l, zuren: 5,7gr/l & alcohol 13,00%vol Alc. 
 

Druif: Italian Riesling, Welschriesling of Olaszrizling… het is allemaal gelijk. Een ongelukkig 
gekozen naam want deze Riesling heeft niets te maken met de Riesling die we kennen vanuit 
Duitsland en de druif kent ook geen roots in Italië. De druif levert meestal eenvoudig uiterst 
drinkbare wijnen op. Veelal omdat de druif lang niet naar waarde werd geschat en daar blijkt nu 
silaan verandering in te komen. Zowel in Somlo als de hele Badacsony-regio (Hongarije) maken 

ze heel mooie exemplaren. Niet te vergeten de wijnen uit Moravië, Tsjechië. 
 
Ook voor zoete wijnen laat deze druif zijn beste kant zien. De kruidigheid die je er gratis bij krijgt 
levert heerlijk complexe wijnen op. Zowel voor 'late harvest' als 'passerillage' of 'botritys'. 

 

Gastronomie: Vette vis, gegrilde vis, vleesgerechten (kalfs, varken, gevogelte), risotto & pasta’s 
(geen tomaat). 
 

Bewaren: Nu te drinken met nog zeker een bewaarpotentiëel tot 2025. 
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Wijnhuis: Al enkele jaren maken we er de gewoonte van een stop te houden op de ‘berg’ van 

Somlo. Het is een oude vulkaan waarop enkele van de fijnste witte wijnen van Hongarije worden 
gemaakt. We verblijven dan 1 of 2 nachten in de Somlo Wineshop van Eva Cartwright en is DE 
ambassadrice van de wijnregio. 
 

In 2015 kon ik een presentatie geven over amfoorwijnen wereldwijd dat werd bijgewoond door 
enkele lokale wijnmakers. Eén onder hen was Gyorgy Emmert, hij kocht samen met Gabor Riesz 
in 2015 het domein Fekete. 
 
Bela Fekete of Uncle Bela, ondertussen 92jaar oud, presteerde het nog om zeer fijne stijlvolle en 

typische Somlo wijnen te maken met hun herkenbare ‘vettigheid’ eigen aan het Somlo-terroir. 
Op zijn gezegende leeftijd is het niet meer haalbaar zijn 3,5 hectare groot wijndomein te 
verzorgen zoals het hoort en is het Gyorgy die de passie, traditie en stijl wil overnemen en 
verderzetten. Bela werkt nog steeds mee en kan aanzien worden als de wijnmaker van het 

domein zolang hij nog de kracht vind om zijn heerlijke wijnen te vervaardigen. 
Alle wijnen worden natuurlijk gevinifiëerd en opgevoed in oude hongaarse vaten. Ze blijven 3-4 
jaar op vat en worden pas gebotteld als ze volwassen zijn. Echte terroir wijnen! 
 
Website: http://www.feketepincesomlo.hu/en/ 

Webshop: http://www.northernwines.be/webwinkel/fekete/ 
 

Regio: Somlo is een oude vulkaan waarop enkele van de fijnste witte wijnen van Hongarije 
worden gemaakt. De regio kenmerkt zich door zijn terroir. De bodem: vulkanisch (basalt), de 

vulkaan beschermt de wijngaarden van de koude noord-westen wind, de zuidelijke ligging van 
de wijngaarden hebben zo een ideale oriëntatie & de wijnboeren zijn zo eigenzinnig dat alles 
samen enkel kan leiden tot bijzondere wijnen.  
De regio kent een aanplant van +/- 800ha, waarvan 250 de zogezegde ‘grand cru’. 99% van de 
aanplant op deze grand cru wijngaarden is wit. De druiven vnl: Furmint, Harslevelu, Olaszrizling 

& de lokale druif Juhfark (vertaald schapenstaart). 
 
Land: De Magyaren, zo noemen ze zich graag, verwijzend naar de stammen die het huidige 
Hongarije hebben veroverd en zich hebben gevestigd. Het blijft een vreemde eend in de bijt want 

de taal is niks gerelateerd aan die van zijn buurlanden, het heeft een unieke cultuur en staat 
altijd wat alleen in zijn verhaal. Nochtans hebben ze een rijke geschiedenis en hebben ze 
duidelijk hun stempel gedrukt in de geschiedenis van Centraal- & Oost-Europa. Als satelietstaat 
van de Sovjetunie kent de Hongaarse wijn zijn grootste dieptepunt en het is pas de laatste 
decennia dat ze zich hier terug van hebben kunnen losmaken. Hoe doen ze het vandaag de dag? 

Tja... Wereldklasse! Zoet: Tokaj / Wit: Somlo / Rood: Szekszard en/of Villany. Allen maken ze 
wijnen die kunnen concurreren met de beste van de wereld. 
 

De beste autochtone druif van Hongarije is zonder twijfel: Furmint. Maar Harslevelu, 
Kiralyleanyka en Juhfark doen het ook lang niet slecht. Enkele druiven die ze zich hebben eigen 
gemaakt: met voorsprong Cabernet Franc, Blaufrankisch of Kekfrankos en natuurlijk de 

Italiaanse Riesling of Olaszrizling. En als laatste een tip van Northern Wines: the futuregrape van 
Villany --> Syrah. Veel te proeven dus!! 
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