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Wijn uit Toscane, Italië 

 

 

Heel lang geleden bijna 3.000 jaar leefde in de vruchtbare heuvels van Toscane een volk 

dat zichzelf ‘Etrusken’ noemde. Toscane betekent dan ook letterlijk ‘land van de 

Etrusken’. De Etrusken waren sociaal en cultureel zeer hoog ontwikkeld. Ze 

verbouwden graan, olijven en druiven en dreven handel in ijzer, wijn en keramiek.  

 

Niet alleen in de Etrurische tijd, maar ook de eeuwen daarna heeft Toscane altijd een 

belangrijke economische en artistieke rol in de Italiaanse geschiedenis gespeeld. De 
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Renaissance is in Florence, het hart van Toscane, begonnen. Het culturele erfgoed van de 

regio bestaat uit talrijke kunstwerken van wereldberoemde architecten, schilders en 

beeldhouwers als Brunelleschi (die de koepel van de Florentijnse Duomo ontwierp), Leonardo 

da Vinci en Michelangelo Buonarroti. Enkele van Italiës meest beroemde wijnen komen ook 

uit Toscane.  

We lichten ze even toe: 

Chianti en Chianti Classico 

 

Al sinds de 13e eeuw worden er wijnen gemaakt in Chianti, het gebied tussen Siena en 

Florence. Tot de jaren ‘70 waren veel Chianti’s simpele rode wijnen, die meer om de 

decoratieve mandflessen dan om de smaak bekend stonden. Sindsdien is de productie 

verlaagd en zijn veel wijngaarden gemoderniseerd. Tegenwoordig is de kwaliteit van de 

Chianti’s veel beter dan voorheen. De allerbeste wijnen komen van de streng gecontroleerde 

DOCG Chianti en DOCG Chianti Classico. Chianti’s worden gemaakt op basis van de 

sangiovese-druif. De wijnen worden naar wens aangevuld met de blauwe canaiolo, witte 

trebbiano en malvasia en internationle druivenrassen als de cabernet sauvignon. Grofweg zijn 

er 2 soorten Chianti Classico. Als er geen nadere aanduiding op het etiket staat, gaat het om 

de annata. Deze wijn is bedoeld om jong te drinken. De aanduiding riserva betekent dat de 

wijn enkele jaren kan rijpen. Een riserva wint dan enorm aan complexiteit en geurrijkdom. 

Behalve de wijnen van DOCG Chianti Classico, zijn ook de wijnen uit het Chianti Rufina-

gebied van goede kwaliteit.  

Concreet betreffende Chianti classico:  

Het dient gezegd dat de betere Chianti wijnen wel degelijk uit het Classico gebied komen. Er 

is in de eerste plaats uitstekend werk verricht door het consortium, maar er is vooral de 

nieuwe wetgeving (officieel in voege vanaf 2005) die de kwaliteit aanzienlijk bevordert heeft. 

Het oorspronkelijke decreet dateert van 31 juli 1932.  

 

Het DOCG decreet stelt:  
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De benaming Chianti Classico geldt enkel voor rode wijnen 

 Enkel wijnen van welafgebakende percelen uit 9 gemeentes tussen Firenze en Siena 

mogen de benaming Chianti Classico dragen. De gemeentes zijn Greve, San Casciano, 

Tavarnelle, Barberino, Radda, Gaiole, Castellina, Castelnuovo Berardenga en Poggibonsi. 

 De samenstelling van de wijn moet uit minstens 80% Sangiovese bestaan. Er mag 

aangevuld worden met Canaiolo nero, Colorino, Cabernet Sauvignon, Merlot of Syrah 

voor maximum 20 %. Het aanvullen met witte druivenrassen is verboden. 

 De maximum opbrengst bedraagt 52,5 hl/ha. 

 De benaming Riserva mag enkel gebruikt worden bij lagering gedurende 24 maanden, 

waarvan 3 maanden op fles. Het alcoholpercentage moet minsten 12,5 % zijn voor een 

Riserva. 

 Irrigatie wordt enkel in noodtoestanden toegestaan. 

 Het alcoholpercentage moet minstens 12 % bedragen. 

De wijnen De beste wijnen komen uit de stenige, kalkachtige gebieden op 350-450m hoogte. 

De wijnen hebben veel body en intense fruit-en bloemenaroma's.  

De toelating van het gebruik van druivenrassen zoals Cabernet Sauvignon, Merlot of Syrah 

hebben de kwaliteit van de wijn behoorlijk opgetrokken. De wijn heeft een bessensmaak met 

een vleugje nieuwe eik en middelmatig veel body. De Riserva heeft meer body.  

De druivenrassen Sangiovese is de belangrijkste druivensoort. Deze kan traditioneel 

aangevuld worden met de andere soorten die wettelijk toegelaten zijn zoals Canaiolo Nero, 

Colorino, Mammolo voor alledaagse wijnen, maar ook met sommige internationaal grote 

rassen zoals Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah.  

Bodem Chianti Classico heeft een ondergrond die rijk is aan kalk en mineralen. De bodem 

van zand en klei gecombineerd met leisteen en op de beste plaatsen de typische Chinati 

galestro, een soort vlokkerige mergel.  

Klimaat In het Chianti Classico gebied heerst een mild Middellandse Zeeklimaat. De zomers 

zijn droog en heet, de winters zijn zacht en nat. Hitte en gebrek aan regen kunnen gedurende 

het hele bloei en groeiseizoen problemen geven. De wijngaarden zijn aangeplant op vaak 

steile hellingen tot op een hoogte van 250-500 m. Microklimaten worden veroorzaakt door het 

effect van hoogte en ligging.  

Vino Nobile di Montepulciano 

 

Zo’n 120 km ten zuidoosten ligt Montepulciano. In het gebied rondom dit stadje wordt een 

uitstekende rode wijn wordt gemaakt. Deze DOCG Vino Nobile di Montepulciano is vol van 

smaak, met meer alcohol dan Chianti. De wijn bestaat voor minimaal 70% uit sangiovese en 
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moet minstens 2 jaar rijpen om de naam Vino Nobile te mogen dragen. De Riserva van deze 

wijn moet zelfs minimaal 3 jaar rijpen. Wijnen van de DOC Rosso di Montepulciano zijn wat 

lichter van smaak dan de Vino Nobile di Montepulciano. De Vino Nobile di Montepulciano 

en Rosso di Montepulciano hebben overigens niets te maken met de Montepulciano 

d'Abruzzo, een rode wijn van montepulciano-druiven uit de Abruzzen.  

Brunello di Montalcino 

 

De sangiovese vormt niet alleen de basis van Chianti en Montepulciano, maar ook van de 

Brunello di Montalcino. Deze volle, rijke rode wijn wordt gemaakt van de brunello-druif, een 

kloon van de sangiovese. Na enkele jaren van rijping in grote eiken vaten, heeft de wijn nog 

jaren flesrijping nodig om een optimale smaak en geur te ontwikkelen. Naast de DOCG 

Brunello di Montalcino is er ook de Rosso di Montalcino. Deze rijpt minder lang en is iets 

toegankelijker van karakter.  

Vin Santo 

Echt Toscaans is ook de Vin Santo (letterlijk 'heilige wijn'). Vin Santo is een amberkleurige 

dessertwijn van ingedroogde witte trebbiano- en malvasia-druiven, gerijpt in kleine houten 

vaatjes. De wijn komt in verschillende soorten, van uiterst zoet tot een droge versie, die iets 

weg heeft van een droge fino sherry. De betere Vin Santo’s hebben een DOC, waarvan er 

inmiddels meer dan 10 bestaan. Malvasia en trebbiano worden het meest gebruikt, maar in 

sommige gebieden zijn pinot blanc, pinot gris, chardonnay en sauvignon toegestaan. Ter 

afsluiting van de maaltijd dopen de Toscanen vaak droge amandelkoekjes, cantuccini, in een 

glaasje Vin Santo.  

Bolgheri 

De heuvels van de Toscaanse maremma, de kuststrook van Livorno tot Grosseto, vormen de 

geboortegrond van de fameuze Supertoscanen. In de jaren ’70 investeerden wijnbouwers, 

waaronder de familie Antinori, hier enorm in de aanplant van internationale druivenrassen. In 

plaats van zich te concentreren op plaatselijke variëteiten als de sangiovese, maakten ze 

wijnen van internationale druivenrassen als de cabernet sauvignon, merlot en syrah. Deze 

wijnen, de zogenaamde Supertoscanen, bleken van superieure kwaliteit en werden al snel 

wereldwijd bekend. Uit de DOC Bolgheri komen enkele van deze beroemde Supertoscanen. 

De Sassicaia, van cabernet sauvignon, heeft een robijnrode kleur, aroma’s van vanille en 

zwarte bessen, en heerlijk verfijnde romige smaak. 

 

De SUPER-TOSCANEN 

Toscane maakt samen met Piëmonte de beste kwaliteitswijnen in Italië. Toscane heeft een 

speciale plaats in het culturele hart van Italië. Naast de prachtige oude steden Florence en 

Siena heeft deze streek een prachtig, glooiend landschap met olijfbomen en wijngaarden. 

Naar analogie met de Franse APPELLATION CONTROLEE werd in 1960 de D.O.C. of 
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DENOMINAZIONE de ORIGINE CONTROLLATA, in het leven geroepen. De eerste 

Italiaanse appellations ( DOC’s ) werden aanvankelijk niet ingesteld om kwaliteit te 

garanderen – zaken als opbrengsten, druivenvariëteiten, druiventeelt en opvoeding van de 

wijn werden veel te nonchalant behandeld. Later, rond 1980, voegde men aan het 

classificatiesysteem de D.O.C.G. of DENOMINAZIONE de ORIGINE CONTROLLATA e 

GARANTITA, aan toe. Wijnen buiten de DOC en DOCG werden aangeduid als VINO DA 

TAVOLA ( = tafelwijn zonder vermelding van jaar, druivensoorten en oorsprong ). 

Huizen met meer ambitie zagen zich alzo gedwongen buiten de appellation-regels om te 

werken, waardoor een parallel productiesysteem ontstond dat tot op de dag van vandaag 

voortbestaat ; wijnbouwers declasseerden hun allerbeste wijnen naar de laagste categorie ( 

vino da tavola ) . Zo waren ze vrij in de samenstelling van de druivensoorten en de manier van 

bereiden. Er ontstonden op die manier vaak ware meesterwerken : de super-Toscanen. De 

Sassicaia kan beschouwd worden als de stamvader van de super-Toscanen toen hij in 1968 

nog als vino da tavola op de markt gebracht werd. In 1994 werd de DOC-Bolgheri speciaal 

gecreëerd voor enkele experimentele maar prestigieuse wijnen, zoals de Sassicaia, die lange 

tijd buiten het ‘systeem’ vielen. 

In 1996 ontstond de I.G.T. of INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA en moet de 

Toscaanse afkomst van deze tafelwijnen op het etiket worden aangegeven. IGT is een 

kwaliteitsindicatie voor Italiaanse wijnen die niet voldoen aan de stricte DOC-regels, maar die 

wel voldoen aan minimale, mede door de E.U., erkende kwaliteitsregels ( zoals 

opbrengstregels… ). Eén van de vereisten is dat de wijn is gemaakt met voor de streek ‘ 

typische ‘ druiven. Indien dit niet het geval is, krijgt de wijn de aanduiding « vino da tavola ». 

Let echter wel op : IGT-wijnen laten zich nauwelijks classificeren. Onder deze benaming valt 

alles, van het schamelste drankje tot de echte grote wijnen. Een indicatie voor kwaliteit is 

alleen de naam van de wijnmaker en ( minder betrouwbaar ) de prijs. De belangrijkste druif in 

Toscane is de SANGIOVESE ( Sanguis Jovis = bloed van Jupiter ). De Etrusken kenden deze 

druif drieduizend jaar geleden al. Nu is ze de meest verbouwde druif in Italië. Een gekloonde 

variant van de sangiovese is de sangiovese grosso ( brunello ). De wijnen van sangiovese zijn 

aromatisch, zuur- en tanninerijk ( en dus adstringent ) en worden veel geblend, zowel met 

inheemse soorten als met de edele, Franse, rode druivensoorten. 

 

DOCG-wijnen uit Toscane zijn : 

- CHIANTI ( zonder verdere aanduiding ) 

- CHIANTI met zoneaanduiding 

- CHIANTI CLASSICO 

- BRUNELLO DI MONTALCINO 

- VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 

- CARMIGNANO 

- VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 

De beroemdste SUPER-TOSCANEN zijn : 

- Cabreo ( Ruffino ) 

- Flaccianello delle Pieve ( Fontodi ) 

- Fontalloro ( Felsina ) 

- Grifi ( Avignonesi ) 

- Luce ( Frescobaldi / Mondavi ) 

- Mormoreto ( Frescobaldi ) 

- Ornellaia ( Lodovico Antinori ) 

- Pergole Torte ( Monte Vertine ) 

- RF ( Castello di Cacchiano ) 

- Sangioveto ( Badia a Coltibuono ) 
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- Sassicaia ( San Guido -Incisa della Rochetta ) 

- Sammarco ( Rampolla ) 

- Siepi ( Fonterutoli ) 

- Solaia ( Antinori ) 

- Tignanello ( Antinori ) 

- SASSICAIA op www.sassicaia.com 

 

Vernaccia di San Gimignano 

 

In de provincie Siena heeft men geschriften teruggevonden uit 1276 die vol lof verwijzen naar 

de vernaccia uit de gemeente San Gimignano. Ook in de 16de eeuw had Sante Lancerio, 

belangrijke historicus, aardrijkskundige en vooral sommelier avant la lettre, het uitvoerig over 

de vernaccia. Deze variëteit is niet buiten de gemeente van San Gimignano getreden en heeft 

daarom niets te maken met de 'vernaccia van Oristano' of met andere 'vernaccia's'. Hetgeen 

door De Astis reeds in 1937 werd beaamd en door wetenschappelijk onderzoek van de laatste 

jaren eveneens bevestigd.  

 

De naamsoorsprong is nog onzeker. Het kan van het Latijns woord 'vernaculus' afstammen, 

hetgeen 'plaatselijk' betekent. Anderen beweren daarentegen dat de naam alles te maken heeft 

met Vernazza - één van de pittoreske dorpjes uit het natuurgebied 'Cinque Terre' in Ligurië.  

 

De schil is eerder dik en geel met een groene schijn die een lichte neiging naar goudkleur 

krijgt naarmate hij meer zonnestralen krijgt. Gewoonlijk oogst men de laatste week van 

september of de eerste dagen van oktober.  

 

Deze wijn met een eigen origineel karakter kleurt helder strogeel en heeft een intens bloemig 

en levendig bouquet dat soms gepaard gaat met aroma's van gedroogd fruit. Goede body met 

mooi uitgebalanceerde zuren. 

 

 

 

 

http://www.sassicaia.com/
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De wijnstreek van Bordeaux 

 
Met 120 000 hectare wijngaarden, 60 AOC's en 8000 wijnbouwers is de wijnstreek van 

de Gironde de oudste wijnstreek ter wereld van uitgelezen wijnen en het gebied met de 

meeste AOC's in Frankrijk.  

Met 120 000 hectare wijngaarden, 60 AOC's en 8000 wijnbouwers is de wijnstreek van 

de Gironde de oudste wijnstreek ter wereld van uitgelezen wijnen en het gebied met de 

meeste AOC's in Frankrijk.  

Want de geschiedenis van de Gironde is al 2000 jaar nauw verweven met die van zijn 

wijngaarden. De eerste wijnstokken in de Graves werden in de eerste eeuw van onze 

jaartelling geplant, met vandaag de dag een onbetwistbaar resultaat… Margaux, Sain-Estèphe, 
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Pomerol, Saint-Emilion, Loupiac, Sauternes enz.: prestigieuze, wereldberoemde namen, zoals 

ook Ausone, Cheval-Blanc, Haut-Brion, Latour, Pape-Clément, Petyrus, Yquem… 

 

Grand Cru Classé du Médoc 

Een voor de wijnbouw gunstig klimaat en geschikte grond maken van de Gironde een 

favoriete bestemming voor wijnliefhebbers. Dit wijnbouwgebied is uniek in de wereld en 

onderscheidt zich bovendien door de grote diversiteit van zijn wijngaarden en producten: 

wereldberoemde grand cru's, krachtige wijnen, frisse en fruitige wijnen, rode en witte wijnen 

en rosé, sprankelende wijnen, eau-de-vie, likeuren…Dit hele palet van smaken en aroma’s 

kunt u ontdekken in de intieme atmosfeer op het landgoed, of in de wijnkelders en bij de 

wijnhandelaren, waar de geheimen van de wijnbereiding aan het licht komen. Saint-Emilion is 

de bakermat van de beroemdste châteaux (Ausone, Cheval Blanc en Petrus) en 

het"cultuurlanschap" van het stadje en zijn rechtsgebied zijn in 1999 opgenomen op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een wereldprimeur voor een wijnstreek. Tegenwoordig 

beslaan de wijngaarden van de Gironde 500 van de 542 gemeenten in het departement, met 

verschillende producten: rode wijnen, droge witte wijnen, zoete en likeurachtige witte wijnen, 

roséwijnen, lichtrode wijnen, Crémant (licht mousserende wijn) en Fine de Bordeaux (eau-de-

vie).  

Voor de meeste mensen is Bordeaux de hoofdstad van het Franse departement Gironde. Voor 

fijnproevers echter klinkt de naam als muziek in de oren want voor hen is Bordeaux de streek 

waar topwijnen het levenslicht zien. In het totale wijngebeuren is Bordeaux een begrip en 

vaak ook dé maatstaf als het gaat om de kwaliteit. 

Een Bordeaux is overigens een wijn afkomstig uit het gelijknamige productiegebied. 

Bovendien zijn er aan de naam tal van begrippen gekoppeld. Zo is er bordeauxrood (een 

intens rode wijnkleur), een typische bordeauxfles of bordelaise, Bordelese pap of bouillie 

bordelaise (een besproeiingsmiddel tegen schimmelziekten), een bordelees vat of barrique 

bordelaise (fust van 225 liter of 300 flessen), sauce bordelaise (een rode wijnsaus), 

enz...Bordeaux is niet alleen het grootste kwaliteitswijngebied van Frankrijk, maar ook van de 

gehele wereld.  

Elke wijnliefhebber weet bovendien dat Bordeaux het kloppend hart is van de Franse 

wijnbouw. Het vakmanschap van de wijnbouwers staat op een uitzonderlijk hoog niveau, 

want hun topwijnen genieten terecht wereldfaam. Gelukkig zijn er voor de echte 

wijnliefhebber ook nog betaalbare klassewijnen met een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding.  
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De wijngebieden 

De totale productie van wijn in de Bordeaux bestrijkt de diverse districten in de 

Girondestreek. Het totale wijngebied Bordeaux beslaat meer dan 100.000 hectare en is bijna 

volledig geklasseerd voor wijn met een beschermde herkomstbenaming (AOC). Sommige van 

deze AOC-gebieden kunnen de ganse wijnregio bestrijken. Het betreft dan ook de wijnen van 

de algemene herkomstbenaming. Anderen kunnen een gemeentelijke herkomstbenaming of de 

benaming van het district omvatten. We beschrijven het wijngebied Bordeaux dan ook aan de 

hand van de indeling van de verscheidene regio's. Meer informatie omtrent de 

herkomstbenoemingen kan je vinden door door te klikken op de desbetreffende AOC.  

De Algemene herkomstbenamingen  

Deze wijnen zijn afkomstig uit het departement Gironde waar geen streekgebonden of 

gemeentelijke AOC bestaat. Deze benamingen kunnen aangevraagd worden wanneer de 

vereiste normen van de streekgebonden of gemeentelijke AOC niet gehaald worden. De meest 

voorkomende zijn de AOC Bordeaux of AOC Bordeaux Supérieur. Een gerenomeerd domein 

uit bijvoorbeeld Graves of Médoc kan een minder geslaagd deel van de oogst als gewone 

AOC Bordeaux verkopen. Een typisch voorbeeld is Pavillon Blanc du Châteaux Margaux. 

Deze schitterende witte wijn kan slecht als AOC Bordeaux worden verkocht omdat alleen 

voor rode wijn een AOC Margaux kan worden verleend. 

De erkende herkomstbenamingen zijn:  

 Bordeaux 

 Bordeaux Supérieur 

 Crémant de Bordeaux 

 Bordeaux Clairet 

Libourne 

Libourne is het centrum van de wijngebieden op de rechteroever van de Dordogne. Het gebied 

is uiteraard beter gekend als Saint-Emilion en zijn buren en omvat volgende 

herkomstbenamingen:  

 Premières Côtes de Blaye 

 Canon Fronsac 

 Côtes de Blaye 

 Côtes de Bourg 

 Côtes de Castillon 

 Côtes de Francs 

 Fronsac 

 Lalande-de-Pomerol 

 Lussac Saint-Emilion 

 Montagne Saint-Emilion 

 Pomerol 

 Puisseguin Saint-Emilion 

 Saint-Emilion 

 Saint-Georges Saint-Emilion 
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Entre-Deux-Mers 

Het wijngebied tussen de twee rivieren Dordogne en Garonne is het grootste wijngebied van 

de Bordeaux. Het logische "Entre-Deux-Mers" gebied omvat volgende herkomstbenamingen:  

 Cadillac 

 Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 

 Entre-Deux-Mers 

 Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 

 Graves de Vayres 

 Loupiac 

 Premières Côtes de Bordeaux 

 Saint-Foy-Bordeaux 

Médoc 

Médoc is naar alle waarschijnlijkheid het meest gekende wijngebied van Bordeaux. De wijnen 

die voortkomen van de wijngebieden op de linkeroever van de Gironde overstijgen in 

bekendheid meestal deze van Saint-Emilion en Pomerol, afkomstig van de rechteroever. 

De wijngebieden op de linkeroever van de Gironde uit de Médoc zijn:  

 Haut-Médoc 

 Listrac-Médoc 

 Margaux 

 Médoc 

 Moulis 

 Pauillac 

 Saint-Estèphe 

 Saint-Julien 

Graves 

Gelegen aan de linkeroever van de Garonne is het gebied van de Graves het meeste gekend en 

beroemd om zijn zoete witte wijnen van Sauternes. 

De herkomstbenamingen zijn:  

 Barsac  

 Cérons 

 Graves 

 Pessac-Léognan 

 Sauternes 
  

De Bodem 

Een mild klimaat en hoogwaardige druivenrassen zouden voor het maken van wijn nauwelijks 

enige betekenis hebben zonder een goede bodem. 

In de Gironde komen terroirs van verschillende samenstelling voor. Dat is uiteraard één van 

de redenen dat er een onderscheid bestaat tussen de diverse wijnen. 

Veel bodemlagen werden in de oertijd (Tertiair en Quartiar) aangevoerd via de rivieren: kiezel 
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uit de Pyreneeën, maar ook van het Massif Central en andere hooggelegen delen van 

Frankrijk. De diverse kiezelsoorten vermengden zich met elkaar, steenlagen hoopten zich op 

en vormden op bepaalde plaatsen een brede laag. De ophopingen (croupes) bieden aan de 

wortels van de wijnstok een uitstekende en gevarieerde voedingsbodem. De Médoc, waar zich 

veel van deze kiezelkruinen bevinden, vormt hiervan een goed voorbeeld en ook op bepaalde 

plekken in de Graves en Saint-Emilion komen sterke kiezelconcentraties voor. Eén van de 

bijkomende voordelen van kiezel is dat het zorgt voor een perfecte drainage. In andere delen 

in het Bordeauxgebied bestaat de bodem uit kalk, klei, zand of mengvormen daarvan. De 

kalkhellingen van Saint-Emilion en het kleiplateau van Pomerol bewijzen dat ook op andere 

dan kiezelhoudende grond grote wijnen kunnen worden gemaakt.  

Het klimaat  

De Gironde is één van de meest gematigde streken in frankrijk met een gemiddelde 

hoeveelheid neerslag van 900 millimeter per jaar en een gemiddelde temperatuur van 12,6°C. 

Gevreesd worden alleen de late vorstperiodes in de lente die in staat zijn een geddelte van de 

oogst te vernietigen. Toch ter illustratie deze grafiek. 

 

De blauwe druivensoorten 

 

Cabernet Sauvignon is een laatrijpende druif met kleine bessen en een taaie schil. Het is één 

van de hoofdrassen die veelvuldig gebruikt worden. Deze druivensoort geeft aan de wijn 

kleur, karakter, finesse en bewaarkracht. Jonge Cabernet Sauvignon geurt naar zwarte bessen 

(cassis) en groene pepers. Zijn karakter is hoekig. 
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De wijn veroudert wel heel mooi want met de jaren wordt hij milder en voller. De aroma's 

worden rijk en complex en zijn doorweven met een typische viooltjesgeur. Dit ras voelt zich 

bijzonder goed thuis op de kiezelgronden van de Médocstreek. De Cabernet Sauvignon 

schuwt wel extreme temperaturen.  

 

Cabernet Franc geeft de wijn een fruitig boeket met fijne geuren van viooltjes, framboos, 

bessen en zoethout. Het is eveneens één van de hoofdrolspelers in de Bordeaux. De Cabernet 

Franc bezit evenwel minder kleur en tannine dan Cabernet Sauvignon. In het gebied van 

Saint-Emilion wordt dit ras soms Bouchet of Bouchet Franc genoemd. Oude Médocboeren 

spreken soms van Grand Carmenet of Gros Cabernet. Deze wijn geeft aan de rode 

Bordeauxwijn naast een directe charme ook een frisse fruitigheid.  

 

Merlot is een vorstgevoelige vroegrijpe druif met nogal grote bessen. Dit ras geeft zijn 

soepelheid en een mollige ietwat zoete smaak met fruitige, kruidige nuances. Het is naast de 

twee Cabernets de derde hoofddruif. Het is een vrij nieuwe druivensoort die pas in de 18de 

eeuw ten tonele werd gevoerd. De naam zou afgeleid zijn van 'merel' omdat de kleur sterke 

verwantschap vertoont met de pluimen van de vogel. Deze druivensoort is gevoelig voor 

coulure en pourriture grise. Het is het meest verspreidde rode druivenras in Bordeaux.  
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Malbec heeft grote bessen en is vroegrijp. Het is een bijras. De druiven bevatten veel 

kleurrijk sap. Heeft minder klasse dan Merlot. Dit ras werd aangeplant op minder goede 

bodems, zoals bijvoorbeeld de aangeslibde of palusgronden langsheen de rivieren.  

 

Petit Verdot is eveneens een bijras. Het is een laatrijpende druif met kleine, zurige, kleurrijke 

bessen die rijk zijn aan tannine. Sterk geapprecieerd om zijn goed zuurgehalte. Komt alleen 

tot rijpheid in zonrijke jaren. Grote rijpheid staat vaak gelijk met een tekort aan zuur en op dat 

punt is Petit Verdot de ideale natuurlijke correctie.  

De witte druivensoorten 

Muscadelle, Sauvignon Blanc en Sémillon zijn de hoofdrolspelers voor de witte 

Bordeauxwijnen. Zij krijgen soms ondersteuning van de bijrassen Colombard, Mauzac, 

Merlot Blanc en Ugni Blanc.  

 

Sémillon rijpt laat en geeft zachte volle wijnen met een lage zuurtegraad. Dit ras kan droge, 

halfdroge of zoete wijnen opleveren. De bessen zijn zoet, sappig en aromatisch. Deze sterke 

plant is weinig gevoelig voor coulure. De productie ligt hoog. De bessen zitten dicht opeen en 

bij rijpheid krijgen de doorzichtige schillen een mooie gouden kleur. Sémillon is 

oorspronkelijk afkomstig uit Sauternes en voelt zich daar trouwens nog altijd uitstekend thuis. 

In de late herfst zijn de overrijpe druiven gevoelig voor edele rotting of pourriture noble 

veroorzaakt door de schimmel Botrytis cinerea.  
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Sauvignon Blanc is een vroegrijpende witte kwaliteitsdruif die goed bestand is tegen ziekten. 

De opbrengst is groot. De naam herinnert aan sauvage en de aroma's hebben inderdaad iets 

wildfris. De Sauvignon wijn heeft een typische kruidige geur doorspekt met nuances van 

bessen, bladeren, aardbeien, asperges, lichte bloemengeuren, enz... met vaak bedwelmende 

impressies. Deze sterke plant is slechts matig vruchtbaar en gevoelig voor coulure. Door de 

stijgende vraag naar droge en aromatische witte wijnen heeft deze druif de laatste jaren aan 

belang gewonnen.  

 

Muscadelle is een laatrijpende aromatische druif en geeft de wijnen een zekere elegantie, 

finesse en kracht. Staat in voor een frisse zuurheid en een bloemig aroma met een lichte 

muskustoets. Dit ras is weinig gevoelig voor lentevorst omdat de plant laat uitloopt. 

Muscadelle heeft een goede vruchtzetting en coulure komt zelden voor, maar voor meeldauw 

is dit ras bijzonder gevoelig.  

 

Ugni Blanc, Colombard, Merlot Blanc en Mauzac zijn soorten die slechts een corrigerende 

functie hebben in het productieproces van witte wijn.  


