Wijnmaker van het jaar

Reeds decennia – het wijngoed bestaat sinds de jaren
1860 – vertelt La Tour Beaumont het prachtige verhaal
van haar wijnranken in Haut-Poitou. In opvolging van
zijn vader Gilles, oefent Pierre Morgeau, opgeleid in de
Bourgogne, hier sinds 2011 zijn talent uit – sinds 2015
heeft hij het roer volledig van zijn vader overgenomen.
Hij maakt witte, rode en roséwijnen die niemand
onberoerd laten, naar het evenbeeld van zijn
explosieve en energieke sauvignon blanc 2017, die een
coup de coeur in de wacht heeft gesleept. Een
ontmoeting met een onwankelbare passie voor wijn.
De overdracht van het stokje, zowel met betrekking tot
de wijngaarden als in familaire zin, is zonder bombarie
verlopen. Op deze poorten van Aquitaine, eens door de
mooie Eleonora als bruidsschat meegebracht naar het
huis Plantagenet, heeft La Tour Beaumont – de donjon
van een oud kasteel uit de 12e eeuw heeft zijn naam
aan het domaine gegeven – zijn eigen geschiedenis
gesmeed.
Vandaag de dag is het domein in handen van Pierre
Morgeau. Sinds 2011 waarborgt hij de vineuze
bestemming van zijn 26 hectaren wijngaarden, goed
voor hoge kwaliteit witte, rode en roséwijnen. De
overtuiging is daar, en het werk in de wijngaard wordt
gedaan op zeer weloverwogen wijze. In feite wordt er
biologisch gewerkt, zij het dat het domein niet officieel
als zodanig is gecertificeerd.

“We zijn altijd zo te werk gegaan. Met onze werkwijze
zouden we in aanmerking komen voor de officiële
certificatie als we die aan zouden vragen. Het
wezenlijke echter, de urgentie, is de wijngaard en het
behoud van de biodiversiteit.” Pierre Morgeau zet zich
hiervoor in, door de flora en fauna in kaart te brengen
en te beschermen. Hij voegt eraan toe dat hier “de
boomleeuwerik, de gorzen en de uilen genesteld in de
oude donjon niet bang zijn voor de mens.”
Ieder initiatief van de wijnmaker zal dus worden
gesitueerd in dit continuüm gebaseerd op de
deugdzame alliantie tussen geduld, wetenschap en
bewustzijn. Boven alles wordt de identiteit van de
percelen en de druivenrassen gerespecteerd. “Ik
verdedig geen merk, maar de appellatie Haut-Poitou en
het positieve imago dat onze clientèle ons toebedeelt.
Uitsluitend kwaliteit maakt bekendheid, en niet
omgekeerd.” Woorden van een wijs man, die de
onderscheidingen van de Guide ter harte neemt. “Onze
tijd en inspanningen worden beloond met de
opgetogenheid over het feit dat we zo in de
schijnwerpers worden gezet”. We hadden het niet beter
kunnen verwoorden.
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