
Thema avond JURAThema avond JURA

DOMAINE DESIRE PETIT

Anne-Laure et Damien



SitueringSituering
Gelegen tegen de 
Zwitserse grens, 
ten oosten van 
Bourgogne en 
Beaujolais. 
Er is een 
uitgesproken 
continentaal 
bergklimaat met 
zeer koude 
winters en warme 
zonnige zomers.



LiggingLigging
Een strook van 80 km van 
noord naar zuid, tussen 
Salins les Bains en Saint-
Amour. 

Aangeplant op een helling 
met de naam ‘Revermont’
op een hoogte van 300 à
450 m, met als centrum 
de stad Lons-le-Saunier, 
vroeger het graafschap 
Franche-Comté



GeologieGeologie

Het Jura gebergte bestaat uit afzettingen 
van blauwe, grijze of rode mergels en wit 
kalksteen (dolomiet).
Nb mergel is een gesteente dat voor 25-
75% uit kalk bestaat en de rest uit klei.



GeschiedenisGeschiedenis
De wijnbouw in de Jura zou reeds in de X de 
eeuw roem gekend hebben. De wijnen van 
Arbois bevonden zich op hetzelfde peil als die van 
Bourgogne of Bordeaux.
Voor de druifluis kende men 20 000 ha die nu tot 
ongeveer 1840 ha zijn teruggebracht.
1732 : eerste decreet over toegelaten cépages
1866: Louis Pasteur (< Arbois) publiceert zijn 
geschriften over wijn en gisting
1906: oprichting van de eerste cooperatieve
1936: reeds AOC voor Jurawijnen



DruivenrassenDruivenrassen
Er zijn nog 3 belangrijke autochtone druivenrassen: 

Savagnin, ook Naturé genoemd, verwant met de 
Traminer uit de Elzas, heeft waarschijnlijk Germaanse 
“roots”. De Savagnin rose is in de Elzas beter bekend 
als Klevener de Heiligenstein. 
Savagnin heeft kleine witte druiven, is coulure 
gevoelig en is laatrijpend (15 dagen na andere rassen).  
Uitermate geschikt voor oxidatieve veroudering, 
vandaar vooral gebruikt in Vin Jaune, maar ook Vin de 
Paille. Ook gebruikt in Crémants en gemengd met 
Chardonnay.



Aromas : noten, agrumes, brioche, gekonfijt 
fruit, gedroogde vruchten, boter, kruiden, 
amandelen, pruimen, curry, truffel, mineralig, 
boenwas, exotisch hout, honing, cacao, 
morellen (zure kers)
Heeft een voorliefde voor mergel
Op ongeveer 15% van
de totale oppervlakte,
een 300 ha. 
Toch 7% minder dan
in 2002/2003



Wijn en gerechtWijn en gerecht

Ontkurk uw Savagnin bij de aperitief, versierd 
met enkele blokjes Comté-kaas. Bij gevogelte 
met room of Poulet de Bresse in vin jaune.
Reveleer hem met de delicate smaak van 
schaaldieren, en van riviervissen, zoals van de 
‘truite meunière aux amandes’, bij Comtékaas, 
Mont d’Or of Morbier, maar hij zal ook de 
meest gekruide exotische schotels waardevoller 
weten te maken.





Poulsard (ook Ploussard)Poulsard (ook Ploussard)
Basis voor de meeste rode Jurawijnen. Vroege bloeier, 
gevoelig voor nachtvorst, meeldauw en grijsrot.
Door zijn dunne pel, geeft hij lichtgekleurde wijnen of 
rosés.
Vooral in de gemeente Pupillin.
De Poulsard wordt tussen 11 en 13 °C geserveerd. Frisser 
dan de andere rode wijnen!
Lichte, aangename wijn maar robust, neemt de Poulsard u 
mee naar het kreupelhout, gedragen door een wild parfum 
met tegelijkertijd rokerige en fruitige impressies van 
aalbessen en bosaardbeien.
20-25% van de totale aanplant, goed voor 80% van de 
productie van rode wijn.



TrousseauTrousseau
Vrij late rijper, liefst op kiezelhoudende kleigrond, zeer 
traditionele wijnstok, die dieppaarse tanninerijke wijnen 
geeft, die ideaal zijn voor assemblagewijnen.
Zijn complexe aroma’s ontwikkelen warme en geconfituurde 
smaken van gekookte aardbei, van framboos en van enkele 
gekruide nuances van muskaat. 
Bewaarcapaciteit : volgens de lokale mensen zelfs tot 30 jaar 
voor de mooiste flessen van Trousseau, vroeger als «uitzet»
aan aanstaande bruiden geschonken…
(Trousseau betekent : uitzet)
Goed voor 5% van de totale oppervlakte



Poulsard        

Trousseau



ChardonnayChardonnay
Synoniemen: Melon d’Arbois, Gamay blanc

De Chardonnay levert lichte, droge witte wijnen op, mits niet 
gemaakt in de vaten waarin vroeger Savagnin heeft gezeten, want 
dan krijgt hij een lichte typische sherry toets. 

Ook in de mousserende Crémant de Jura en voor de
productie van zoete vin de paille wordt Chardonnay  gebruikt. 

Wordt vaak gemengd
met Savagnin om een
grotere typiciteit te
bekomen.

Goed voor 50% van
de totale aanplant.



Ook Pinot noir komt voor in de Jura. Vaak 
het eerst geoogst en in assemblages met 
Poulsard. Komt overeen met 8 à10% van 
de totale aanplant. Rendement tussen de 
35 en 50 hl/ha



WijnsoortenWijnsoorten
De Jura produceert véél verschillende wijnsoorten, maar vooral witte en 
schuimwijnen, wat typisch is voor een bergstreek.

Schuimwijn : Sedert 1995 onder AOC Crémant du Jura, met hoofdzakelijk 
Chardonnay en soms Savagnin voor de witte en min. 50% Poulsard + Pinot 
noir voor de rosé.

Witte wijn : Op basis van Chardonnay, al of niet geassembleerd met Savagnin
(of  soms met een kleine hoeveelheid niet-opgestarte Vin Jaune) is hij altijd 
droog.

”Rubis”wijnen : rode en “rosé” wijnen : op basis van Trousseau, Pinot Noir 
en Poulsard, goed voor 1/3 van de geproduceerde wijnen.

Vin Jaune : speciale “sherry-achtige” droge witte (gele) wijn op basis van de 
Savagnin.

Vin de Paille :  zoete wijnen op basis van Chardonnay en Savagnin.

Macvin du Jura : likeurwijn,bekomen door het mengen van druivensap met 
lokale eau-de-vie (Marc de Jura). Nadien volgt een lagering van minstens 18 
maand op vat.  Kan worden vergeleken met Pineau de Charente uit de 
Cognac. 

Vroeger werden er kruiden aan toegevoegd en noemde de wijn : “vin cuit”



Vin JauneVin Jaune
Vin jaune is ongetwijfeld dé trots van de Jura. Hij wordt enkel hier 
gemaakt, zonder toevoegen van alcohol en zijn “roots” liggen in Château 
Chalon.

Waarschijnlijk “uitgevonden” door een verstrooide of slordige wijnmaker 
die ergens een vat vergat te ouilleren gedurende een langere periode. 
“Iets” heeft die wijn beschermd tegen overmatige oxidatie en dit maakt de 
Vin Jaune nu net zo speciaal.

Vin Jaune wordt enkel gemaakt van wijn afkomstig van laatgeoogste 
Savagnin-druiven (tweede helft oktober).

De wijn wordt gedurende minstens 75 maanden of 6 jaar en 3 maand in 
vaten van 228 l (die liefst reeds Vin Jaune heeft bevat) op een speciale 
manier bewaard (de vaten worden niet volledig gevuld). Een gedeelte van 
de wijn verdampt door de houten vatwand (part des Anges) en door niet 
meer te ouilleren, vormt zich op het wijnoppervlak een gistsluier = 
Kaamgist of La Fleure (Flor). De keldermeesters houden het proces 
scherp in de gaten en door een gecontroleerde oxidatie ondergaat de wijn 
een langzame metamorfose : aroma’s van walnoten, amandelen, specerijen. 

Van één liter wijn blijft na het proces 62 cl over : de Clavelin-fles.



<<Château Chalon 

Clavelin fles



Perfecte combinaties:
Vin jaune past goed bij 
Comté-kaas, 
walnoten, een 
kaasplank uit de 
streek of 
roomgerechten 
(varkenshaas met 
roomsaus en 
morieljes, korstpastei 
met champignons), 
ganzenlever, slakken 
en rivierkreeft.



Vin de PailleVin de Paille
Chardonnay-, Savagnin- en Poulsard- druiven 
worden tros voor tros geselecteerd en met de 
hand geplukt om nadien te worden gedroogd 
op een bed van stro. Gedurende minstens 6 
weken verliezen ze tot 80 % van hun water. 
Na het persen van deze suikerzoete druiven 
(tussen Kerstmis en eind februari) wordt 
maximaal 15 tot 18 l most verkregen uit 100 kg 
druiven. De fermentatie verloopt héél langzaam 
en de wijn gaat dan nog eens 2 tot 3 jaar op 
eikenhouten vaten. 



Deze van nature zoete wijn (Vin Liquoreux) met 
een alcoholgehalte tussen 14,5 en 17 ° bezit sterk 
ontwikkelende exotische aroma’s van gekonfijt 
fruit, karamel, honing en gekonfijte sinaasappel, 
pruimen, met fijne zuren, waardoor hun bewaar-
potentieel hoog ligt. 
Deze wijn heeft de bijnaam «vin de malade»
omdat men hem een geneeskrachtige werking  
toeschreef.

Net zoals de Vin Jaune behoort de Vin de Paille 
tot de plaatselijke specialiteiten. 
Deze ‘stro-wijn’ is echter véél schaarser. 
Door deze lage rendementen en lange 
vinificatietijd zijn Vins de Paille niet goedkoop en 
worden ze aangeboden in halve flesjes van 37,5 cl.



De meeste Vin de Paille is afkomstig uit Arbois. 
Hij dient in de koelkast goed gekoeld te 
worden, geserveerd tussen de 5 en 8 °C, om 
het verhemelte lang te vullen.
Schenk hem op de twee uiteindes van de 
maaltijd : geniet ervan vanaf de aperitief, 
vervolgens met ganzelever of een ‘magret’
(eenden- of ganzenborst) met kruiden. Hij 
versterkt ook schimmelkazen en gekonfijte 
nagerechten. En met chocolade, is hij een 
uitdaging !





Macvin du JuraMacvin du Jura
De AOC Macvin du Jura is een likeurwijn, die al in de 14e eeuw 
werd gedronken en waarin de volgende  druiven voor gebruikt 
kunnen worden: 
poulsard, trousseau, savagnin, pinot noir en chardonnay.
Het ongegiste druivensap (2/3) wordt gemengd met de regionale 
brandewijn Marc de raisin (1/3). Een marc is een eau de vie, 
verkregen door het distilleren van de overblijfselen van de geperste 
druiven. Deze marc moet minstens 18 maanden lageren op 
eikenhouten vaten. Hoe ouder de marc is, des te beter de Macvin,
zo vertellen de kenners. Na de menging volgt nog een houtlagering 
van minimaal 12 maanden, waardoor de witte Macvin een 
ambergele kleur krijgt. Hoewel de Macvin ook in het rood bestaat, 
wordt 85% toch in wit gemaakt. 
Een Macvin heeft een alcoholpercentage tussen de 16-22° en 
wordt net als de Pineau des Charentes en de Floc de Gascogne 
gekenmerkt door frisse, fruitige accenten.
De Macvin du Jura is sinds 1991 een appellation d'origine 
contrôlée.



AocAoc’’s van de Juras van de Jura
AOC Côtes du Jura
Ten noorden en ten zuiden van Lons-Le-Saunier 
over 72 dorpen.
De wijn kan van één druivenras komen of 
geassembleerd worden.
Overwegend witte wijn (voor 75%) gemaakt 
van Savagnin en Chardonnay
Rode wijn en rosé worden gemaakt op basis 
van Pinot Noir, Trousseau en Poulsard



AOC Château ChalonAOC Château Chalon

Is zowel de naam van het dorp als van de 
appellation die vier gemeenten omvat waar vin 
jaune gemaakt wordt.
Het dorp is op graniet gebouwd en daardoor is 
het onmogelijk om er ondergrondse kelders te 
hebben.
Daar de kelders dan ook gedeeltelijk 
bovengronds liggen zijn er aanzienlijke 
temperatuurschommelingen mogelijk die dan 
ook een belangrijke rol kunnen spelen bij de 
ontwikkeling van de flor voor de vin jaune.



AOC LAOC L’’ETOILEETOILE
Gelegen op een heuvel met een ondergrond waarin veel 
gefossiliseerde zeesterren worden aangetroffen.
Sinds 1937 een AOC van witte wijn en vin jaune.
Toegelaten zijn chardonnay, savagnin en poulsard voor witte 
wijn, al is pure chardonnay gebruikelijk.
De kleine savagnin
productie wordt
meestal voor
vin jaune gebruikt.



AOC ArboisAOC Arbois
Belangrijkste appellatie voor rode wijn maar omvat 
ook witte wijn, vin jaune en rosé ( hier ook soms ‘vin 
gris’ genoemd).
Woonplaats van Louis Pasteur die zijn experimenten 
op bacteriën en gist uitvoerde op wijn van Arbois.
Zijn vroegere wijngaard bestaat nog altijd en wordt 
onderhouden door de firma Henri Maire. 
Arbois was een van de allereerste AOC’s in Frankrijk 
erkend in 1936.
De AOC omvat 6 dorpen waaronder Pupillin, dat het 
recht heeft zijn naam op het etiket te vermelden, en 
Poligny, de hoofdplaats van het district.



Arbois Poligny

<<Pupillin



Aoc CrAoc Créémant du Juramant du Jura

Schuimwijn gemaakt volgens de méthode 
traditionelle, vooral met Chardonnay.

Aoc Macvin du Jura
Vin de Liqueur      



LandwijnenLandwijnen

Het gamma van de Jurawijnen wordt 
gecompleteerd door de Vin de Pays de 
Franche-Comté uit de departementen 
Haute-Saône en Jura.
Rode wijnen op basis van Pinot Noir en 
Gamay
Witte wijnen op basis van Auxerrois en 
Chardonnay, ook Sauvignon blanc en 
Aligoté zijn toegestaan.



Domaine DDomaine Déésirsiréé PetitPetit



°1932 : Désiré Petit: 24 ha autour des villages de 
Pupillin, Arbois, Château Chalon en Grozon.
Le vignoble est conduit en exploitation raisonnée 
basée sur le travail des sols, enherbement de 
certaines vignes afin de limiter l’érosion et maîtriser 
la production.
L’observation du cep, de la végétation de la grappe à
période déterminée permet la diminuation des 
traitements et moins de tassement du sol.
Une trentaine de vendangeurs chaque année pour la 
vendange manuelle.
Nos vins sont vinifiés et élevés dans des structures 
adaptées où se marient modernité et tradition
Anne Laure est responsable de la partie 
administrative et commerciale, Damien est 
responsable de la cave.
Portes ouvertes à l’Ascension tous les ans!



Domaine Désiré Petit heeft 26 verschillende 
Jura wijnen in de aanbieding waarvan wij er 8 
zullen proeven.
1 Crémant du Jura
2 rode autochtone Ploussard en Trousseau
3 witte droge (chardonnay en savagnin)
1 vin jaune (droog)
1 vin de paille (zoet)



CrCréémant de Jura mant de Jura 
Cépage: 100% Chardonnay
Méthode Traditionelle: deuxième fermentation 
en bouteille
Vieillissement 12 mois sur latte
Nombre annuel de bouteilles produites: 40 000 
unités



Rouge Ploussard 100%Rouge Ploussard 100%
Cépage typique jurassien qui donne un rouge léger, très peu 
tannique avec des notes de fruits rouges.
Nature du sol: calcaire - nature du sous sol: marne
Exposition: sud - sud est
Age moyen des vignes: 26 ans
Rendement: 45 hl/ha
Vendanges manuelles, vinification en rouge avec macération 
pelliculaire de jours en cuve inox, puis élevage de 10-12 mois 
en foudres de 35 hl. Soutiré, filtré avec un filtre à cartouche 
et mis en bouteille en juin
Vieillissement : 12 mois en foudre
Température de service: 10-12° C
A boire avec des grillades (poissons ou viandes) ou tout le 
long d’un repas léger ou à l’hiver avec des plats à base de 
fromages accompagné de charcuteries



Rouge Trousseau traditionRouge Trousseau tradition
100% Trousseau
Sol: calcaire  - sous sol: marne
Exposition: Sud Ouest
Age moyen des vignes: +20 ans
Rendement: 45 hl/ha
Vendanges manuelles
Température de service: 13-14°C
Mariages idéaux: viandes rouges, gibiers, fromages
Arômes: une robe soutenue pour ce millésime. On 
retrouve au nez des arômes de petits fruits rouges, 
encore légèrement fermé. En bouche on a une belle 
attaque et on retrouve du fruit. On présage une belle 
garde par sa fraîcheur, sa matière



Blanc LBlanc L’’EssenEssen’’ciel ouillciel ouilléé
100% Savagnin
Sol : argilo-calcaire
Vinification en blanc traditionnelle, il a fait ses fermentations 
en barrique et a été bâtonné, pendant 2/3 mois également 
ouillé toutes les semaines jusqu’à la mise en bouteilles.
Vieillissement: moins d’un an en pièce avec la particularité de 
le ouiller
Quelques arômes: au nez, on a des arômes de grillé. La 
bouche nous surprend par son côté beurré, la noisette est 
agréable. La finale sur la réglisse avec une belle fraîcheur est 
superbe. 
A boire a l’apéritif, sur des entrées telles que des asperges 
tiédes, coquille st Jacques, crustacés travaillés en sauce, 
terrine de poissons. 
Garde: maintenant ou à garder encore 5 ans



Blanc Savagnin typBlanc Savagnin typéé
100% Savagnin
Sol: argilo-calcaire
Vinification en blanc traditionnelle
Vieillissement: 3 ans en pièce de 228 l sans 
ouillage. On le place en fût en janvier puis on 
fait intervenir le laboratoire départemental qui 
ensemence avec une levure naturelle le vin 
pour que le voile de levure se développe. Ce 
vin est encore un mystère de la nature car il 
s’élabore quelque part seul mais on réalise deux 
prélèvements par an pour contrôler sa 
composition organoleptique.



Blanc Tradition Blanc Tradition 
(Chardonnay+Savagnin)(Chardonnay+Savagnin)

70% Chardonnay avec 30% Savagnin (assemblage à la mise en 
bouteille)
Sol : argilo-calcaire
Vieillissement: 12 mois en foudre
On retrouve le floral du chardonnay accompagné d’une note 
de terroir apportée par le savagnin.
Au palais, la finesse du chardonnay est présente avec un 
léger boisé. Une belle fin de bouche, nous laisse des arômes 
bien fondus. Une pointe d’acidité nous apporte une belle 
fraîcheur.
A l’apéritif, sur une entrée de poissons , feuilleté au comté
mais également sur les plats à base de fromage (fondue, tarti 
flette, raclette…)
Garde: 6-8 ans



Vin JauneVin Jaune
100% Savagnin
Sol: argilo-calcaire, en coteaux de feule; âge 
moyen 30 ans.
Arômes: un nez complexe mais encore un peu 
fermé sur des arômes de noix, de curry, 
d’épices. En bouche, on retrouve les arômes 
décelés au nez mais avec une attaque 
intéressante. Belle longueur avec une acidité
bien equilibrée.
Garde: 50 ans voir plus
T° de service: entre 14-16 °



Avec les mets en sauce crémée (volaille, 
viande blanche et poissons et crustacés tels 
que langoustines), le foie gras, les escargots, 
risotto de noix de St Jacques et accompagne 
un plateau de fromages (comté, morbier, 
mont d’or, Roquefort avec du pain aux noix)
Avec la cuisine asiatique, avec le curry comme 
épice utilisée.
Soupe aux poisson/ Bisque d’homard?



Vin de pailleVin de paille
Cépages: 1/3 Ploussard, 1/3 Chardonnay et 1/3 
Savagnin donne une robe ambrée qui nous 
illumine avec des reflets dorés.
Ces raisins ont été récoltés manuellement 
entre le 13 septembre et le 04 octobre, 
disposés directement sur des cagettes, dans 
lesquelles ils vont sécher durant 3-4 mois 
habituellement avec un controle permanent 
dans nos locaux très aérés. 



Le pressurage des raisins vin de paille s’est 
déroulé fin décembre car le taux de sucre 
résiduel atteint était de 350 gr/l (en moyenne 
c’est le taux recherché par le domaine)
Le vieillissement est de 3 ans en pièces de 228 
litres, période pendant laquelle le vin de paille 
réalise ses fermentations très lentement. La mise 
en bouteille date le printemps après la filtration. 
Au nez des arômes francs de raisins secs ne nous 
trompent pas, plus l’abricot sec, le miel, le pain 
d’épices et le coing nous émerveillent. On 
retrouve de l’exotisme sur ce millésime.
Une bouche riche et puissante avec une acidité
qui donne un bon équilibre au palais.



A garder encore quelques années
A servir frais (7-8°)
Il accompagnera une foie gras avec élégance, 
une tarte tatin d’abricots, une ganache au 
chocolat ou s’appréciera tout simplement seul.
8000 bouteilles disponible
La nouvelle bouteille vin de paille est inspirée 
d’une vieille bouteille de La Loye qui date de 
1865. 



Wijn Jura AOC Jaar Prijs

1 Crémant du Jura Blanc Crémant de Jura

2 Blanc L’Essen’ciel Arbois Pupillin

3 Rouge Ploussard Arbois Pupillin

4 Rouge Trousseau Arbois Pupillin

5 Blanc Savagnin typé Arbois Pupillin

6 Blanc Tradition Arbois Pupillin

7 Vin Jaune (62 cl) Château Chalon

8 Vin de Paille (37,5 cl) Arbois


