
                                          

 

 

Wijnimport 
Divino 

 

  

  Land : Frankrijk 

Regio : Champagne 

Vinificatie :  

Culture 

raisonée/natuurlijke 

wijnbouw 

Druivensoorten : 

Pinot Meunier 

Chardonnay 

Pinot Noir 

 

Champagne 
Charpentier 

 

 Brut Tradition 

Brut Réserve 

Brut Rosé 

Brut Prestige 

Premier Cru 

Millésime 2016 

 



  
 

  
Charpentier  

 
 

Champagne J. Charpentier is een 
familiebedrijf met 12 hectare wijngaarden, 
gelegen in Villers-sous-Châtillon in de 
Marnevallei, op een boogscheut van het 
standbeeld van paus Urbanus II. Momenteel 
staat met Jean-Marc, de zoon van Jacky, 
reeds de vijfde generatie in het bedrijf. Hun 
champagnes hebben een mooie body, 
gekoppeld aan veel fruit en finesse, fijne 
belletjes en zacht in de mond maar toch 
karaktervol. Gerenommeerde 
wijntijdschriften (o.a. Decanter, Revue de 
Vins de France) prijzen hun champagnes 
aan wegens hun uitstekende 
prijs/kwaliteitsverhouding. 

Omdat ze een sterke band hebben met 
Moeder Natuur, proberen ze haar te 
behouden, in de puurst mogelijke vorm. 

 

Voor de familie Charpentier is het een echte 
filosofie, die ze in ons dagelijks werk 
toepassen door de aarde, hun terroirs, de 
levenden en alles wat de natuur hun biedt te 
respecteren. 

 

Dus handenarbeid en minimale 
tussenkomst hebben de voorkeur, ploegen 
is een dagelijkse routine geworden. Door 
deze aanpak zijn ze gecertificeerd HVE 
(High Environmental Value) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om geweldige champagnes  te kunnen maken, start het 
werk in de wijngaard. 

Hun eerste actie: observeren met de wens om zo min 
mogelijk tussen te komen  Ze doen geen systematisering, 
maar bekijken geval tot geval, omdat elke wijnstok 
authentiek is. Hun doel is om de wijnstok te zien bloeien 
en zo te profiteren van de smaken en kenmerken die 
specifiek zijn voor elk terroir. 

Hun wijnstokken bevinden zich voornamelijk in de Marne-
vallei en in de Montagne de Reims. Ze zijn verspreid over 
vele jaargangen zoals Villers sous Chatillon, Avenay Val 
d'Or, Binson-Orquigny, Reuil, Boursault, Chatillon sur 
Marne, Ludes, Mareuil le Port, Oeuilly, Chavot Courcourt, 
Reuil, Verneuil, Festigny, Neuville sur Seine ,… Dat zijn 
meer dan een dozijn gemeenten en meer dan zestig 
percelen… zoveel terroirs met een prachtige aromatische 
rijkdom. 

Geen goede wijnen zonder goede druiven, maar geen 

goede champagnes zonder de kunst van het wijnmaken te 

beheersen. Het vereist meesterschap en fijngevoeligheid, 

reactiviteit en geduld, balans en eigenzinnigheid. 

Hun sleutelwoorden : frisheid en rondeur ! 

 

 

                   

                


