
 

 

 

 

 

Naam van de wijn: Littorai - Chardonnay Charles Heintz 

Producent: Littorai 

Regio: Sonoma Coast, Sonoma County, Californië, U.S.A. 

Druivenras(sen): chardonnay 

Smaaktype: droog, halfvol, verfijnd, expressief, complex en met houtrijping 

Bewaarcapaciteit: tot 8 jaar na de oogst 

Serveertemperatuur: 11 tot 13°C 

Culinair advies: oesters, gerookte wilde zalm, kreeft, zeebaars in roomsaus, risotto met paddenstoelen, 

jonge geitenkaasjes en subtiele Aziatische gerechten 

Glasadvies: Riedel Veritas Chardonnay, Riedel Vinum Montrachet, Riedel Sommeliers Montrachet 

 

Wijnbedrijf: Na zijn avonturen in Bourgogne besloot eigenaar Ted Lemon terug naar de Verenigde Staten 

te gaan en daar naar eigen zeggen ‘rond te zwerven’ op zoek naar een geschikte locatie voor chardonnay 

en pinot noir. In 1993 besloot hij ervoor te gaan. Zonder de middelen om meteen een wijngaard te kopen 

kreeg deze ‘Amerikaanse droom’ een andere wending. Geen wijngaarden, wel druiven - hij kocht ze op 

van verschillende wijnboeren in Anderson Valley en Sonoma Coast en maakte de wijnen bij Robert Pecota 

in Calistoga in het noorden van Napa Valley. Nu, ruim twintig jaar later, bezitten Ted en Heidi een 

wijngaardareaal van ongeveer 7 hectare en hebben ze langlopende contracten met boeren voor nog eens 

11 hectare wijnstokken. Sinds begin 2000 is Ted bezig met biodynamie. De wijngaarden van Littorai zijn 

niet gecertificeerd, maar er wordt wel volgens deze filosofie gewerkt. De wijnen van Littorai behoren tot 

de top van Californië. Ted Lemon maakt pinot noir en chardonnay van single vineyards. Elegantie, 

sappigheid en concentratie zijn kernwoorden in zijn cuvées. Wijnen met een buitengewoon 

bewaarpotentieel. 

 

Regio: Californië spreekt misschien net iets minder tot de verbeelding dan de Bourgogne. Vrijwel direct 

ten noorden van San Francisco ligt Napa Valley - het beroemdste gebied van Californië voor 

kwaliteitswijnen. Tussen de Stille Oceaan en Napa Valley ligt Sonoma County, een gebied dat twee keer 

zoveel produceert als Napa Valley. Binnen Sonoma County ligt Sonoma Coast, wat bekend staat om de 

productie van chardonnay en pinot noir. Ten noorden van Sonoma County ligt Mendocino County, waarin 

Anderson Valley ligt. Dit gebied staat net als Sonoma Coast bekend om de productie van koel klimaat 

wijnen. 

 

Wijngaard & Vinificatie: De druiven worden met de hand geplukt waarbij zeer streng geselecteerd wordt. 

In de vinificatiekelder vindt er voorzichtige pneumatische persing plaats, waarna het sap 12 uur lang rust 

krijgt om grovere bestanddelen te laten bezinken. Hierna laat men temperatuur gecontroleerd een 

spontane alcoholische fermentatie met wilde (druifeigen) gisten plaatsvinden op Franse eikenhouten 

barriques (20% nieuw) met aansluitend op dezelfde barriques de malolactische gisting en rijping op de 

lies. Na 12 maanden wordt de wijn geassembleerd en krijgt het nogmaals een korte rijping op rvs-tanks. 

Hierna wordt de wijn zonder klaring, maar met zeer lichte filtering, gebotteld. Dit hele proces verloopt 

geheel volgens biologische regels en voorschriften, maar is niet gecertificeerd. 

 

Smaakimpressie: Helder licht goudgeel van kleur. In de neus aroma’s van citrusfruit, gele perzik, 

gedroogde appels, kamille, geroosterde amandelen en vuursteen. In het smaakpalet tonen van limoen, 

geel steenfruit, salie, verse toast en iets vanille, die gepaard gaan met een lange, licht ziltige afdronk met 

verfijnde zuren. 

 


