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Voorbeeld van een technische fiche

Viognier 
Vintage 2008.

Finca “Don Leoncio” Barrancas, Maipú. Mendoza

800 meters above sea level 

TASTING NOTES

Exotic, clear and bright, almost gold in color. Well defined notes of orchid, musk and ripe apricot. It reveals an 

unctuous texture on the palate. Long aftertaste with piercing acidity. 

TECHNICAL SHEET

Climate

Long autumns, cold winters and mild summers with no rain, all of which provide the ideal conditions for obtaining 

optimum ripeness and big body. Average Temperature in summer: 23 °C (73.4 ºF) Average Temperature in winter: 7 

°C (44.6 ºF) Minimum Temperature in winter: -4 °C (24.8 ºF) Annual Rainfall: 220 mm (8.66 in) 

Soil

Sandy-limestone, loamy permeable soil of alluvial origin with good drainage, supported by gravel and pebble. 1% W-E 

and 1% S-N inclination.

Oak Ageing

Bottles remain in cellar by a noninferior time of 3 months at lower temperatures to 18ºC, before labeling.

Yield of Vineyard

90qq/ha 63 hl/ha (4.67 tn/ac). 

Grape Variety

100% Viognier. 

Ageing Potential

2 years.

Filtering

Smooth.

Service Temperature

10 ºC – 12 ºC (50 ºF – 53.6 ºF)

Basic Analisis

Alcohol 14.70% vol pH 3.48 Total Acidity 5.62 g/l Residual Sugar 1.84 g/l 

Pairing

White meats – Saucy fish – Soft Cheeses.
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Wat is de technische fiche?

 Document met zoveel mogelijk technische 

informatie over de wijn

 Bevat meer gegevens dan het etiket
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Over welke items verschaft de 

technische fiche ons informatie?

a. Druivensoort of samenstelling assemblage

b. De wijngaard

c. De wijnstokken

d. Oogstmoment en oogstjaar

e. Bodemsoort

f. Chemische analyse

g. Vinificatieproces

h. Degustatiegegevens

i. Suggesties voor serveren en combineren met 

gerechten
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a. Druivensoort: voorbeeld

Grape Variety

100% Viognier.

a.   Druivensoort

Druivensoort

Assemblage
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b. De wijngaard
Ligging op de landkaart

• Noordelijk geeft wijn met minder alcohol

• Zuidelijk geeft wijn met meer alcohol

Oriëntatie  t.o.v. de windstreken
• Meer of minder zon

• Koude of warme wind

Niveau boven de zeespiegel
• Grotere hoogte = koude nachten = frissere wijnen

Klimaat:
• Koel klimaat: verfrissende wijn met hoge zuren

• Warm klimaat: slappe, weke wijn met lage zuren
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b. De wijngaard: voorbeeld

 Finca “Don Leoncio” Barrancas, Maipú. Mendoza

 800 meters above sea level 

 1% W-E and 1% S-N inclination

 Climate

 Long autumns, cold winters and mild summers with no rain, 

all of which provide the ideal conditions for obtaining 

optimum ripeness and big body. 

 Average Temperature in summer: 23 °C (73.4 ºF) 

 Average Temperature in winter: 7 °C (44.6 ºF) 

Minimum Temperature in winter: -4 °C (24.8 ºF) 

 Annual Rainfall: 220 mm (8.66 in)
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c. De wijnstokken

Leeftijd van de wijnstokken
• Oude stokken = minder opbrengst maar wijnen 

met meer materie

Groei- en snoeiwijze
• Heeft invloed op de opbrengst

Rendement: aantal hectoliter per hectare
• Hoge rendementen geeft dunne wijn

Beplantingsdichtheid: aantal stokken per 
hectare
• Veel stokken per ha = grotere concurrentie tussen 

de stokken = diepere worteling = betere wijnen
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c. De wijnstokken: voorbeeld

Yield of Vineyard

90qq/ha 63 hl/ha (4.67 tn/ac).
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d. Oogstmoment en oogstjaar



e. Bodemsoort

Kalksteen (calcaire) 

• wijnen met hoger alcoholgehalte en meer structuur

Kiezelsteen (silice)

• wijnen met complexere aroma’s, meer bouquet

Klei of leem (argile)

• betere tannines, meer kleur

Leisteen, ijzer (schiste, fer)

• geeft wijnen een langer leven en meer kleur
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e. Bodemsoort: voorbeeld

Soil

Sandy-limestone, loamy permeable soil of alluvial 

origin with good drainage, supported by gravel 

and pebble. 

1% W-E and 1% S-N inclination
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f. Chemische analyse

Alcohol

• tussen 8 en 15°

• geeft volheid, stevigheid, kracht en ondersteunt het 

boeket en de afdronk

Restsuiker

• droge wijn bevat 1 tot 2 gram/liter

• likoureuze wijn bevat 80 tot 140 gram/liter

De WijnNeus 23 april 2009                                                                Luc De Colvenaer



Totale aciditeit

Is het totaal aantal zuren in de wijn in g/l

Vaste zuren ( wijnsteen-, citroen-, appel-,

melk-, barnsteenzuur,  4,5g/l tot 8 g/l.

Geven structuur aan de wijn.

Vluchtige zuren ( azijnzuur), 0.3g/l tot 0.5g/l.

Vanaf 0.9g/l = ondrinkbare wijn.
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Ph 
Is de zuurtegraad

Lage Ph geeft hoge zuren, verfrissende wijnen

Hoge Ph geeft lage zuren, slappe en weke wijnen



Totale SO2

• Is de grondslag voor de wijnbewaring

• Is het totaal aan sulfiet ( zwaveldioxide )

Vrije sulfieten

Gebonden aan een ander bestanddeel van de        

wijn
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• 15mg/l voor een droge witte wijn

• 30mg/l voor een zoete witte wijn



f. Chemische analyse: voorbeeld

Basic Analisis

 Alcohol 14.70% vol 

 pH 3.48 

 Total Acidity 5.62 g/l 

 Residual Sugar 1.84 g/l 
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g. Vinificatieproces

Oogstwijze
• manueel (duur, betere wijn)

• machinaal

Behandeling van de druiven
• Ontristen

Minder harde tannines

• Kneuzen

• Maceratie: schilweking voor gistingsproces

Geeft kleur aan en meer smaak aan de wijn

• Perswijze
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 Gistingsproces
• Type recipiënt: inox, hout

• Duurtijd

• Temperatuur

 Filtering
• Zachte of sterke filtering

• Ongefilterd: alles blijft in de wijn maar risico op hergisting is 
groter

 Lagering
• Lagering (veroudering wijn)

Wijn wordt aangenamer en complexer

• Type recipiënt: inox, hout, fles

Hout geeft de typische geur van vanille aan de wijn

Gebrand hout geeft de typische geur van geroosterd 
brood, karamel, koffie aan de wijn

• Duurtijd
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g. Vinificatieproces: voorbeeld

 Filtering

 Smooth

Oak Ageing

Bottles remain in cellar by a non inferior time of 3 

months at lower temperatures to 18ºC, before 

labeling
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h. Degustatiegegevens

Kleur

Aroma

Smaak

Verouderingspotentieel
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h. Degustatiegegevens: voorbeeld

 Service Temperature

 10 ºC – 12 ºC (50 ºF – 53.6 ºF)

 Ageing Potential

 2 years.

 TASTING NOTES

 Exotic, clear and bright, almost gold in color. Well defined 

notes of orchid, musk and ripe apricot. It reveals an 

unctuous texture on the palate. Long aftertaste with piercing 

acidity.
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i. Suggesties voor serveren en 

combineren met gerchten

Pairing

White meats – Saucy fish – Soft Cheeses.
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