Oorsprong:
Door zijn aanpasbaarheid aan diverse klimaten en terroirs met een 80-tal klonen en de vrij gemakkelijke
vinificatie heeft Chardonnay vanuit Bourgogne de wijngaarden van de nieuwe wijnwereld na 1960 veroverd
als meest succesvolle druivensoort ter wereld. Naam afkomstig van een dorp in Bourgogne.
Volgens bepaalde bronnen zou DNA-onderzoek uitwijzen dat Chardonnay afstamt van Pinot Noir x gouais
blanc.
Kenmerken:
Druif die zich vrij makkelijk aanpast aan de plantplaats en blijft altijd naar Chardonnay smaken. Ook vrij
hoge rendementen zijn mogelijk tot 80 hl/ha.
Van nature neutraal, en dus in hoge mate manipuleerbaar De wijnen krijgen hun specifieke kwaliteit vooral
in de wijnkelder Er zijn Chardonnaywijnen zonder, met gedeeltelijke of met complete malolactische gisting.
Droog of met een beetje restsuiker en soms zelfs zoet. Geschikt voor opvoeding op hout (o.a. in
Bourgogne), ook voor mousserende wijnen in Champagne. Instapwijn van vele wijnliefhebbers.
De smaak van Chardonnay is moeilijk te beschrijven:
boter, vanille en vet: vooral onder invloed van houtlagering + omroeren van de lie (dode gist)
(batonage) in het vat én eventueel malo (beste wijnen van Bourgogne);
zonder houtrijping: tintelend frisse structuur met een fruitige achtergrond;
minder rijpe wijnen in koele gebieden: groene appels;
rijpe wijnen: toetsen van honing, boter, peren, citroen,...;
Chardonnay's uit warmere wijnstreken: meloen, banaan, ananas en ander exotisch fruit. Kan naar het
zoete neigen indien hoog alcoholpercentage.
Chardonnay past schitterend bij kip of wit vlees, maar vooral ook bij vis en zeevruchten. Het komt er
juist op aan de geschikte stijl bij elk gerecht te plaatsen.
Wijngaarden:
Groot succes in vele Europese landen zoals bijvoorbeeld Italië en Spanje, maar vooral in de Nieuwe Wereld:
Californië, Australië, Zuid-Afrika, Chili en Nieuw-Zeeland met goede en betaalbare Chardonnays. Californië
met 38.485 ha. Australië maakt Chardonnays in alle kwaliteiten en stijlen.
Vele synoniemen:
Chardonnay kent wereldwijd meer dan 50 synoniemen waaronder o.a.:
Oostenrijk: Morillon (Steiermark) en Feinburgunder (Wenen en Burgenland);
Italië: Gelber Weissburgunder (Alto-Adige);
Frankrijk: Pinot Chardonnay (Champagne) en Beaunois (Chablis).

