
Virginie Saverys is telg van de bekende zakenfamilie 
achter bedrijven als Boelwerf, Compagnie Mari-
time Belge, Exmar en Euronav. Maar zij koos voor 
een leven in Toscane tussen de wijngaarden. 

Foodprint Vanwaar uw passie voor wijn?

Virginie Saverys Dat heb ik van thuis uit mee-
gekregen. Mijn ouders waren fanatieke drinkers van 
goede wijn. Toen ik in Parijs studeerde, kwamen ze 
me altijd bezoeken met wijn. Mijn vader wilde niet 
dat ik met mijn beperkte budget minderwaardige 
wijn in de supermarkt ging kopen.

Foodprint Tussen wijnliefhebber en wijnexpert 
is er nog een groot verschil. Vanwaar uw beslissing 
om het wijndomein Avignonesi te kopen?

V Saverys Eigenlijk is dat gestart als een vergis-
sing. Ik ben te goedgelovig geweest, terwijl ik in 
mijn vorige carrière veel aan due diligence gedaan 
heb bij de aankoop van vennootschappen wereld-

wijd. Maar in het Avignonesi-verhaal heb ik te veel 
geloofd wat men mij verteld heeft. Ik heb voor vol-
ledige verrassingen gestaan. De eerste jaren heb 
ik heel veel moeten rechttrekken, wat enorm veel 
energie gevraagd heeft. Ik heb ook een aantal men-
sen moeten ontslagen omdat ze deel uitmaakten 
van de leugens. De lijken vielen uit de kast.

Foodprint U hebt dat negatieve begin toch snel 
weten om te buigen naar iets positiefs.

V Saverys Dat zit in de aard van het beestje. Van 
een probleem moet je een opportuniteit maken. Ik 
heb van meet af aan gedurfde keuzes gemaakt. In 
2009 ben ik voor 100 procent eigenaar geworden. 
In dat jaar heb ik beslist om over te schakelen naar 
volledig biodynamische wijnbouw, een keuze waar-
voor ik heel blij ben. Dat jaar heb ik ook beslist 
om geen vino nobile te maken (het paradepaardje 
van Avingnonesi, red.). Een wijn begin je te maken 
vóór de oogst en de keuzes die mijn voorgan-
gers gemaakt hebben, klopten niet met mijn visie.  

“Deze titel is een echte eer voor mij.  
Als jong startende wijnondernemer in Italië 

is dat iets om zeer trots op te zijn.”

“Ik heb van 
meet af aan 
gedurfde 
keuzes 
gemaakt”

Wine Lady of the Year Virginie Saverys schopte het in korte tijd van wijnliefhebber 
tot wijnexpert na de aankoop van wijndomein Avignonesi in Toscane. Daarvoor 
betaalde ze het nodige leergeld, want er vielen nogal wat lijken uit de kast. Maar 
ondertussen levert Avignonesi wereldwijd wijn van topkwaliteit. En daar waakt 
onze Wine Lady rigoureus over.

Virginie Saverys is Wine Lady of the Year
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