
D'Hellekapelle Pinot Noir

Millésime 2016

Domein: Heuvelland, België

Oppervlakte: 1ha

Druivensoorten: 100% Pinot Noir

 

Bodem:

Rijping:

Alcoholgehalte: 12,5%

Beschikbare volumes: 0,75L

Verpakking: CC6

HEUVELLAND,BELGIE

Arme zand-leembodem met goede 

drainage dankzij bergsteen 

(ijzerzandsteen)aan de oppervlakte.

Deze wijn rijpte korte tijd op gebruikte Franse eikenhouten vaten, 

wat hem edeler en evenwichtiger maakt. 

Heuvelland is een opkomende wijnregio. Momenteel telt het zo’n 

30 ha wijngaarden maar het ziet er naar uit dat dit de komende 

jaren flink zal aandikken. De hellingen, de bodem, de bescherming 

door de bossen en het gematigd klimaat vormen het perfecte 

terroir voor wijnbouw.                                                     

De wijnranken van D’Hellekapelle, een wijnhoeve gelegen in Loker 

(Heuvelland), werden in 2009 door Carine Suffis en Michel Dehem 

aangeplant. Momenteel verbouwen ze 1 ha Chardonnay en Pinot 

Noir. In 2017 voorzien zij een verdriedubbeling van hun aanplant. 

De nieuwe wijnstokken Auxerrois en Pinot Noir zullen worden 

bijgeplant. Ze verbouwen de druiven milieubewust en laten de 

natuur zo goed als mogelijk zijn gang gaan. D’Hellekapelle 

produceert schitterende mousserende, witte en rode wijnen. Naast 

wijn maken, is er op het domein ook een B&B en restaurant. De 

naam van hun domein reflecteert in het interieur van hun B&B.
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