Oorsprong:
Ontwikkeling uit de Vitis vinifera occidentalis meegebracht vanuit Egypte (samen met de chasselas en de
muscat van Alexandrië) door de Romeinen. Vanaf de 4e eeuw wordt de Pinot Noir gekweekt in de
Bourgogne. Eerste vermelding op schrift in 1375. Sindsdien vele klonen met verspreiding in de wereld. De
pinot-familie (Pinot Noir, blanc en gris) zijn dezelfde druiven met hetzelfde DNA zodat dit aantoont dat deze
druiven zich aanpassen aan de omgeving, maar het blijft moeilijker om de gewenste kenmerken in klonen
vast te houden. Er bestaan honderden klonen.
Deze soort heeft talrijke afstammelingen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat Pinot Noir de voorouder
is van maar liefst zestien moderne variëteiten waaronder Chardonnay, Gamay Noir, Aligoté, Melon de
Bourgogne, (ofwel muscadet) en Auxerrois.
Pinot Noir trossen lijken op een pijnboomappel, vandaar de naam "pinot".
Kenmerken: bekend als een moeilijk druif in de wijngaard én in de wijnkelder
Kleine dicht op elkaar gepakte bessen met een dunne schil. Middelgrote dichte trossen met bijtrosjes aan
de zelfde stengel. Heeft een reputatie van de meest grillige en onwilligste druif ter wereld te zijn. Is
vroegrijpend maar moet traag kunnen rijpen anders een zwak aroma. Bot vroeg, maar is gevoelig voor
lentevorst en coulure (dus vochtige, koude bodem en laaggelegen wijngaarden vermijden). Gevoelig voor
meeldauw, bladrol (komt vaak voor in bijna alle wijngaarden van meer dan tien jaar oud), pourriture grise
en virussen. De bladgroei is niet overdadig waardoor de druiven niet genoeg beschermd zijn tegen de
vogels.
Moeilijke vinificatie voor het maken van rode wijn.
Kenmerken van Pinot Noir wijnen (als monocépage):
Wereldwijd toont Pinot Noir-wijn rood fruit, lage tannines (zijdezachte) en weinig kleur.
Hij is charmant in z'n jeugd met een relatief snelle evolutie.
De geur van Pinot moeilijk te omschrijven, hoewel herkenbaar: op jonge leeftijd: fruitig karakter van kersen,
aardbeien en frambozen. Daarnaast florale elementen als geurige viooltjes en rozen.
Op oudere leeftijd: plantaardig, soms zelfs "wild" karakter (ook stalmest), een mengvorm van zoet en rot,
scherp en rokerig. Met geuren van tabak en ceder (door de houtlagering).
Zoetig en zacht in vergelijking met Cabernet Sauvignon of Syrah.
Goede oude Pinot Noir heeft een unieke combinatie van delicaatheid en kracht.
Aroma's: Fruit: rood fruit: framboos - aardbei - kers en frisse rode bosbessen.
Bloemen: viooltjes - lichte rozen.
Animaal (evolutie-aroma's): humus - leer - truffel -wild.
Geroosterd: lichte tabak - koffie.
Ligging van wijngaarden:
'De' rode druif van Bourgogne en ook gebruikt voor het maken van 'Champagnes'. Ook aanwezig in
Duitsland, Nederland, België en koelere gebieden in de rest van de wereld.
Synoniemen:
Blauer Spatburgunder en Frühburgunder, Blauburger, Clavner, Klebrot (Duitsland), Pinot Franc Noir,
Bourguignon Noir, Auvernat Noir, Savagnin Noir (Frankrijk), Cortaillod (Zwitserland), Blauer Nürnberger
(Oostenrijk), Pignol, Pignola, Pino Nero (.Italië), Modra Klevanyka, BurgundacCrni (Joegoslavië), Rouci
modré (Tsjechoslowakije), Kisburgundi Kek (Hongarije).

