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Riesling 
De koning van de Elzas wijn, de onbetwistbare kwaliteitsdruif in Duitsland. Superlatieven 

komen boven wanneer men de naam Riesling in de mond neemt, of nog beter, proeft. Maar 

hoe is het toch mogelijk dat de lievelingsdruif van de wijnkenners, de smaakpapillen van de 

meeste wijndrinkers gewoonweg niet kan bekoren! Reden hiervoor wordt voor een groot deel 

toegeschreven aan de populariteit van de Chardonnay en de voorliefde voor houtgelagerde 

wijnen. Riesling val inderdaad in niets te vergelijken met Chardonnay, en heeft bovenal een 

broertje dood aan eiken vaten.  

Riesling moet je leren drinken. Je moet zijn verrukkelijke zuren, ijskoude parfum en 

citrussmaak leren appreciëren. 

De Riesling druif is een zeer flexibele druif. Het is de enige druif die in het unieke, koele 

klimaat van de Moezel en de noordelijke Rijnstreek gedijt. Maar hij kan ook prachtig 

presteren als hij tussen Shiraz en Cabernet groeit. Riesling kan grootse droge wijnen 

produceren, maar ook heerlijk delicate en opwindende, en uiterst zoete wijnen die uw 

gehemelte doordrenken en de geest versterken. Maar deze resultaten worden slechts op een 

beperkt aantal plaatsen bereikt. De meeste Riesling is saai, zelfs flauw omdat hij bij velen 

dient als een massaproduct en dus niet de aandacht en toewijding krijgt die hij verdient.  

Kenmerken 

Riesling weerspiegelt zijn terroir waar hij verbouwd wordt. Zo zal een leisteen bodem een 

rokerig smaakje geven, andere bodems zullen vooral mineraal, staal, teer, aards, bloemig of 

iets gekruid smaken. 

 

Kenmerkende aroma's zijn perziken en appel, citrusfruit, citroen, limoen, pompelmoes, 

ananas en passievrucht, citronella, munt, muskaat, kamperfoelie, brem, linde, acacia. Rijpere  

Rieslings geuren naar overrijpe ananas en petroleum. Jongere Rieslings naar vers hooi, 

viooltjes, roos en wit steenfruit. Nobele rotting geeft een typisch smaakje van gedroogde 

abrikozen en honing, amandelen en rozijntjes.  

De Riesling heeft kleine druifjes met dikke schil in de vorm van kleine compacte trossen met 

korte bloemsteel, groen tot goud gekleurd, met bruine vlekjes afhankelijk van de rijpheid. Hij 
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biedt bijzonder goede weerstand aan extreem lage temperaturen, evolueert optimaal in een 

wat koelere zone waar het langzaam rijpen het aromatische karakter benadrukt. Hij verkiest 

een goed gedraineerde bodem met bij voorkeur leisteen.  

Vergisten en rijpen in roestvrije tanks laat Riesling zijn fris en fruitig karakter behouden. 

Kristalhelder fruit en smetteloos zuivere wijnen zijn het resultaat. Riesling wordt meestal als 

monocépage wijn verwerkt. 

Het aanbod van Riesling is zeer verscheidend. Een Riesling kan onder vorm van schuimwijn 

of stille droge wijn of stille zoete wijn (eiswein, vendanges tardives,...) in je glas belanden. 

Dit komt omdat de druif zich zo mooi leent tot verschillende vinificatietechnieken door zijn 

zuurgehalte.  

Gebruik 

Riesling is verbonden met Duitsland. De trend is vooral droog. De voornaamste streken zijn 

Mosel-Saar-Ruwer, Pfalz, Rheinessen en Rheingau. 

In Frankrijk wordt hij enkel in de Elzas teruggevonden. En hoe! Omwille van de 

bodemgesteldheid (kalk en klei in de Elzas tegen leisteen in Duitsland) en het 

alcoholpercentage is de Riesling uit de Elzas zo verschillend met deze uit Duitsland.  

Verder kan men ook Riesling terugvinden in Australië, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland, Canada, 

Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Luxemburg, Noordoost Italië en Oost Europa.  

Synoniemen 

Rhein Riesling (Oostenrijk), Johannisberger Riesling, White Riesling (Californië en Canada) 

Rhine Riesling (Australië), Riesling Renano (Italië) 

Vooral niet te verwarren met een aantal neprieslings zoals Welschriesling, Riesling Italico, 

laski Riesling of Olasz Riesling. Ook Paarlriesling in Zuid-Afrika is geen Riesling maar de 

druif Crouchen(!!!!!). 

“Riesling-druif in de Elzas”. 

 

Belangrijkste kenmerken op aromatisch vlak: 

Wanneer hij jong geurt hij voornamelijk naar Citronelle,ananas, acacia en kaneel, door 

het ouder worden gaat hij wat petroleumachtige (chemische) geuren ontwikkelen. De 

grote discussie hier is “is dat fout, of hoort hij zo te ruiken” 

 

 

De Riesling druif is niet echt in de mode, alhoewel hier de laatste jaren een positieve 

kentering waar te nemen valt. Het is één van de grootste druivenrassen ter wereld. Jong is hij 

al uitstekend te drinken, maar hij is instaat uit te groeien tot een wijn met een grote 

complexiteit. Het is een druif met vele kwaliteiten. Hij is geschikt voor een groot aantal 

gerechten, ook bij sommige, waar andere wijnen onderuit gaan. Koud gebraden vlees, vooral 

varken en eend, mosterd, kappers, groene olijven, Chinese gerechten, rode biet, kreeft, 

gerookte makreel en zongedroogde tomaat behoren daartoe. 

Echte Riesling heeft een complex smaakpatroon met aroma’s van kruiden, perzik, abrikoos, 

honing, en appel (zie ook hierboven). 

Zelfs een vleugje rook en een spoor van mineraal komt men erin tegen. Eens gerijpt ontstaat 

er een fraai effect van honing en een licht petroleumaccent. 
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De Riesling wijnstok komt zeer laat tot ontwikkeling en rijpt ook zeer laat. Hierdoor leent hij 

zich ook uitstekend voor de vendages tardives of sélection de grains nobles. Hij is erg 

gevoelig voor oïdium, maar weerstaat wel aan lage temperaturen van strenge winters, en 

produceert vrij matig. 

De kwaliteit van de wijn kan naargelang het tijdstip van het oogsten variëren gaande van 

droge erg fruitige tot krachtige likoreuze wijnen. 

 

Riesling in Duitsland 

De Riesling groeit in alle Duitse wijngebieden en beslaat een oppervlakte van ruim 21.000 

hectare. Hij belichaamt als geen andere druif de Duitse wijncultuur. 

  

Geschiedenis 

Riesling wordt voor het eerst genoemd in de 15e eeuw. De groeiwijze, grootte van de druiven, 

de lange rijpingstijd en vorstbestendigheid duiden op verwantschap met wilde druiven. Op de 

langste Rieslingtraditie kunnen de producenten in de Rheingau en aan de Moezel bogen; er 

zijn daar vermeldingen in documenten uit respectievelijk 1435 en 1465. Verwijzingen naar 

verspreiding in het huidige Rheinhessen en in de Pfalz zijn bekend uit het einde van de 15e 

eeuw en uit de eerste helft van de 16e. Riesling behoorde ook in de 17e en 18e eeuw al tot de 

van overheidswege aanbevolen druivenrassen. Nog altijd vraagt men zich af waar de naam 

precies vandaan komt. Heeft het woord Riesling te maken met ‘verrieseln’ (vroegtijdig 

afvallen van druifjes), met ‘reissend’ (hoog) zuur, met edel ‘Reis’ (twijg) of met ‘Rusling’ 

(donker hout)? Internationaal staat hij bekend als Rheinriesling, terwijl in Baden het synoniem 

Klingelberger gebruikt mag worden. Met de Welschriesling, die ondermeer in Oostenrijk, 

Italië en Slovenië geteeld wordt, heeft de Duitse Weisser Riesling niets gemeen. 

Betekenis 

De Riesling groeit in alle Duitse wijngebieden en beslaat een oppervlakte van ruim 21.000 

hectare. Dat komt overeen met circa 20% van de totale aanplant. De aanplant van de Riesling 

is de afgelopen twintig jaar met 5000 hectare toegenomen, goed voor het terugveroveren van 

de eerste plaats, vóór de Müller-Thurgau. Alle gebieden dragen daaraan bij, zij het in 

verschillende omvang. In de Rheingau beslaat de Riesling met 2420 hectare zowat 80% van 

de daar beschikbare oppervlakte. Andere belangrijke Rieslingproducenten zijn de gebieden 

Mosel (5200 hectare), Pfalz (5000 hectare), Rheinhessen (3200 hectare), Württemberg (2100 

hectare), Baden (1200 hectare) en de Nahe (1000 hectare). In elf van de dertien Duitse 

wijngebieden behoort Riesling tot de Classicdruiven. 

Teelt 

De Riesling is een langzaam rijpend ras, dat gekenmerkt wordt door een fruitig zuur. Daarom 

is hij voorbestemd voor de noordelijke gebieden, waar hij in de late herfstzon zijn rijping 

voltooit. Hij stelt de hoogste eisen aan de ligging van de wijngaard, maar geringe aan de 

bodem. Afhankelijk van bodem en microklimaat geeft hij heel uiteenlopende wijnen. 

Optimale condities bieden de stenige steile hellingen langs de rivierdalen die goed warmte 

kunnen opslaan. 

Vinificatie en smaak 

Rieslingwijnen zijn er in alle soorten, maten en kwaliteiten. De opvoeding ervan gebeurt ten 

dele in het traditionele grote houten foeder. Naast ongecompliceerde wijnen voor alledag 

biedt Riesling een rijke keuze aan predikaatwijnen. Bij de hogere kwaliteitsniveaus komen 

vaker zoete of edelzoete wijnen voor, terwijl ook heel wat Qualitäts- en Kabinettwijnen 
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(vooral in de noordelijker gebieden) ter compensatie van de hoge zuurgraad met een 

beschaafd restzoet uitgebalanceerd wordt. 

De typische Riesling heeft een bleekgele, naar groengeel tenderende kleur. In de geur 

domineren perzik of appel. De smaak wordt gekenmerkt door pittig zuur. Bij Rieslings van 

leisteenbodems spreekt men van een minerale toets. Sommige wijnen ruiken naar vuursteen, 

oudere wijnen hebben vaak een interessante petroleumtoon. De natuurlijke zuurgraad biedt 

een goed potentieel voor verwerking tot sekt. Edelzoete Beerenauslesen en Eisweine behoren 

tot de duurste Duitse wijnen in het buitenland. Rieslings moeten pas minimaal een jaar na de 

oogst gedronken worden. Vele bereiken hun optimale drinkrijpheid pas na enige jaren. Het 

bewaarpotentieel van topwijnen is bijna onbegrensd. 

In het glas 

Jonge, lichte Rieslingwijnen, naar smaak droog tot fruitig zoet, zijn ideale zomerwijnen. Aan 

tafel zijn gerijpte Rieslings beter op hun plaats. Zelfs oudere Spätlesen laten bij eten weer wat 

van hun jeugdigheid proeven. Droge tot halfdroge Rieslings passen goed bij lichte gerechten, 

gestoomde zee- en zoetwatervis, vlees met lichte sauzen en klein gevogelte. Halfdroge tot 

lieflijke Spätlesen harmoniëren goed met verse kaas. Fruitig zoete Spätlesen of edelzoete 

Auslesen zijn voortreffelijke begeleiders van fruitdesserts. Gerijpte edelzoete Auslesen en 

Beerenauslesen zijn optimale aperitieven bij feestelijke menu’s. 

 

Riesling Federspiel vom Stein, Nikolaihof  

 

Herkomst: Wachau, de wijngaard Nikolaihof vom Stein (ten noorden van de Donau) bij het 

plaatsje Stein. 

Druivenras: Riesling. 

Proefnotities: Heldere bleekgele kleur. Een karakteristieke en finesserijke neus met typische 

Riesling aroma's als citrustonen, mineralen, bloesem, rozen en zacht steenfruit. 

In de smaak fris tintelende zuren met citrusfruit en mineralen. Ook terug te vinden in de 

smaak is een verfijnde stijl maar wel met veel vulling. Deze wijn is zeer mooi gestructureerd 

met een uitstekende balans. Karafferen is aan te bevelen! 

Drinken bij: Verschillende vissoorten die niet te licht zijn, schelpdieren, diverse vegetarische 

gerechten, lichte vleessoorten en frisse kazen. 

Serveertemperatuur: 9-11 ºC. 

Rijpingspotentieel: Tot 15 jaar. 

Bodem: Primair gesteente en grind. 

Vinificatie: Handmatig geoogst. De druiven vergisten in grote fouders (2000 tot 12000 liter) 

waar ze ongeveer 6 maanden in verblijven om te rijpen. Er worden beslist geen gisten 
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toegevoegd, alleen die gisten die meekomen uit de wijngaard dragen zorg voor de vergisting. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van technische middelen als koelen, filteren, etcetera. Er 

wordt geen zwavel of sulfiet toegevoegd. 

Ook in de wijngaard werkt Nikolaihof puur natuur. Geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen of 

iets dergelijks. Er staan tussen de stokken kruiden en andere planten aangeplant om als 

concurrent van de druivenstok te dienen en hem sterk / resistent te maken tegen ziektes. 
 
 

Australië Estate Grosset Riesling ‘Polish Hill’ 
 

 
 
 

Grosset Wines is een onafhankelijk wijnhuis in Clare Valley en produceert zes 

kwaliteitswijnen. Het wijnhuis is in 1981 opgezet door Jeffrey Grosset in Auburn zo'n 100 

kilometer van Adelaide. Het wijnhuis heeft drie wijngaarden, Springvale vineyard, Polish Hill 

vineyard en Gaia vineyard. 

 

Clare Valley. 

Deze wijnvallei ligt 135km (1,5 uur rijden) ten noorden van Adelaide. Groene‚ uitgestrekte 

wijngaarden besloten in een glooiend landschap met goudgele graanvelden‚ markeren deze 

wat minder bekende wijnregio. Maar niettemin rijpen hier de best gewaardeerde wijnen van 

het land. Clare Valley is een oud wijngebied sinds ongeveer 1850.  

Het was de eerste Australische regio die een sherry-flor kon produceren. Clare Valley is 

verreweg het droogste wijngebied van South Australia. Voordat u vanuit Adelaide Clare 

bereikt, leidt de reis langs 130 kilometer niets. Daarna is het landschap droog en saai met 

graanvelden zover het oog reikt. Plotseling is daar Clare Valley, een kleine vallei - slechts 33 

kilometer lang en 15 kilometer breed - waarvoor de omschrijving 'oase' eigenlijk 

toepasselijker is. 

Clare is een rustig plaatsje met historische gebouwen en kunstgaleries. De voormalige 

rechtbank en politiebureau staan op de monumentenlijst. Andere plaatsjes in dit gebied zijn 

Auburn, Watervale en Sevenhill. Midden mei wordt het Clare Gourmet weekend gehouden. 

Het grootste deel van de wijngaarden ligt in een gebied van 8,9 kilometer breedte. De beste 

wijngaarden liggen op 350 tot 500 meter hoogte boven de zeespiegel en profiteren van de 

verkoelende zeewind die aan het eind van een mooie zomerdag de hitte verdrijft en ervoor 
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zorgt dat de druiven voldoende zuren behouden. In de vallei vindt u 28 wijnhuizen, vrijwel 

alle wijngaarden in de vallei nodigen u uit voor wijnproeven en vaak ook een rondleiding.  

 

Ontstaan van de wijnindustrie 

De wijnbouw werd in 1851 gestart door Jezuïten broeders van een klooster in Sevenhill. Het 

Sevenhill Cellars domein illustreert de rijke wijnbouwtraditie van de regio. Clare Valley 

blinkt uit in sterk uiteenlopende wijnstijlen, van pittig droge Riesling en diep donkere 

Cabernet tot intens geconcentreerde Shiraz, en de belangrijkste vertegenwoordigers van die 

stijlen worden gerekend tot het beste wat Australië te bieden heeft. De beste Riesling van 

Australië komt uit deze streek.  

Bodem & Klimaat  

De aarde bestaat uit rode klei, in het zuidelijke deel is de aarde kalkhoudend. In het noorden 

wordt de grond vruchtbaarder en kalkachtig, tot zeer kalkachtig zand in het noorden. In het 

gebied is de luchtvochtigheid laag en het klimaat is uitermate geschikt voor druiventeelt 

vanwege de geringe kans op rotting of schimmelaanvallen. Van mei tot september valt de 

helft van de jaarlijkse regenval. Deze regenval wordt voor later gebruik verzameld in grote 

kunstmeren. 

De wijnen 

Rhine Riesling is veruit de meest geplante druif in de Clare Valley, niet te verwarren met de 

Clare Riesling. Semillon is de druif waar de grote verwachtingen voor gelden. Chardonnay 

doet het goed in het gebied. Wat rood betreft zijn er geweldige Cabernet Sauvignon gebieden. 

Clare Valley is bekend om zijn productie van de rode ”bordeaux-blends”, dat wil zeggen een 

blend van Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Malbec. Er worden ook goede 

Shiraz wijnen geproduceerd. Er worden vooral goede Cabernet-Shiraz-blends gemaakt.  

Hoogtepunten van Clare Valley zijn: 

 Annie Lane Winery 

 Grosset Wines 

 Jim Barry Wines 

 Leasingham Winery 

 Neagles Rock Wines 

 Pikes Winery 

 Tim Adams Winery 

 
 

 

Domaine Mittnacht Fréres Riesling Grand Cru “Rosacker” 

2000 of 2005 
 
 

http://www.pacificislandtravel.nl/australie/south-australia/clare-valley.asp?tab=highlights
http://www.pacificislandtravel.nl/australie/south-australia/clare-valley.asp?tab=highlights
http://www.pacificislandtravel.nl/australie/south-australia/clare-valley.asp?tab=highlights
http://www.pacificislandtravel.nl/australie/south-australia/clare-valley.asp?tab=highlights
http://www.pacificislandtravel.nl/australie/south-australia/clare-valley.asp?tab=highlights
http://www.pacificislandtravel.nl/australie/south-australia/clare-valley.asp?tab=highlights
http://www.pacificislandtravel.nl/australie/south-australia/clare-valley.asp?tab=highlights
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De AOC Grand Cru is gecreëerd in 1975 en onderscheidt sindsdien 51 afgebakende cru´s. Ze 

bekroont terroirs van uitzonderlijke kwaliteit die aan de wijnen expressieve kracht en 

bijzondere authenticiteit verlenen.  

 
 

Deze cru´s zijn in 2011 erkend als individuele appellations, zodat elk ervan voortaan de 

kwaliteitsbescherming geniet van een AOP. Deze appellations zijn onderworpen aan de meest 

strikte productienormen voor wijngaarden. Bepaalde cru´s kunnen er overigens voor kiezen 

de regels nog aan te scherpen (voorbeelden zijn Zotzenberg, Altenberg de Bergheim, 

Kaefferkopf) met het oog op een kwalitatief ambitieuze wijnbouw.  

 

De oppervlakte van deze uitzonderlijke wijngaarden varieert tussen 3 en 80 hectare.  

 

Op het etiket is vermelding van het oogstjaar verplicht, evenals de naam van een van de 51 

cru´s die van de appellation profiteren. In de regel wordt ook het druivenras aangegeven.  

 

Behoudens een enkele uitzondering zijn alleen riesling, gewurztraminer, pinot gris en muscat 

toegelaten als druivenrassen.  

 

De Grands Crus d’Alsace vertegenwoordigen een gemiddelde jaarlijkse productie van 

ongeveer 45.000 hl, wat neerkomt op slechts 4% van het totaal aan Alsacewijnen. 

 
 

Classificatie: A.O.C. Alsace « Grand Cru Riesling Rosacker » 

Gemeente: 68.150 Hunawihr 

Eigenaar: Christophe Mittnacht  

Aanplant druiven: 100% Riesling 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 30 jaar 

Terroir: Kalk, magnesium, kiezel                         

Houtlagering: geen 

 Aan de voet van de wondermooie kerk in Hunawihr, ligt het domein Mittnacht. Het is nog 

een vrij jong en dynamisch domein dat zijn start kende in 1963. Nu zijn het de broers 

Christophe en Marc (beiden oenoloog) die het beleid voeren en ervoor zorgen dat het domein 

zeer goede kritieken krijgt in de pers. Sinds enkele jaren maken de broers Mittnacht 



Wijnhandel Van Dinter waar informatie hoog in het vaandel staat 

Noteer nu reeds 8-9-10 november  The Golden days of wine 

Grote opendeurdagen met vele proef flessen uit menige landen. 

 

biodynamische wijnen, dit wil zeggen dat enkel natuurlijke producten worden gebruikt voor 

de ziektebestrijding van de druivenstokken en kunstmest is uit den boze. Dit is zeker niet de 

gemakkelijkste weg om wijn te maken, maar het bewijst dat dit huis kiest voor kwaliteit 

boven kwantiteit. De appellation Grand Cru Rosacker bevindt zich in de gemeente Hunawihr, 

en is 26,18 ha groot. Het is een prestigieuze en alom gekende wijngaard. De druiven worden 

hier handmatig geplukt en geselecteerd. De gebroeders Mittnacht wisten de aanwezige 

kwaliteiten van deze wijngaard ten volle te benutten voor deze wijn. 

 Deze Riesling Grand Cru Rosacker heeft een briljante lichtgele kleur met vergulde reflecties. 

De neus is complex, hazelnoot en muskaat met een mineraalachtige ondertoon. De smaak is 

typisch voor de Riesling druif, levend en droog. Dit is een vol smakende wijn met een grote 

complexiteit. Het best opent men deze fles één uur voor consumptie. Deze Grand Cru 

Rosacker kan men zonder problemen een acht tot tiental jaren bewaren, hij zal aan fruitigheid 

verliezen maar zeker nog aan complexiteit winnen. Gerechten: vis, gevogelte, wit vlees, 

vooral bij geroosterd vlees een aanrader. Serveertemperatuur:  tussen 8 en 12°C 
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GRENACHE 
De Grenache vindt zijn oorsprong in Aragon, dat in de Middeleeuwen zeer veel invloed had 

in het Middellandse Zeegebied en wordt beschouwd als één van de grote kwaliteits 

druivenrassen van Zuid-Frankrijk. Het winderige klimaat van de Languedoc en het Rhônedal 

is zeer gunstig voor dit ras dat gevoelig is voor ziekten. Met een oppervlak van ongeveer 

100.000 hectare is de Grenache te vinden in alle appellations van de Middellandse Zeekust. 

Het ras is erg gesteld op arme, warme grindhoudende grond. De druif is vanwege zijn hoge 

suikergehalte bijzonder geschikt voor de productie van Vins Doux Naturels, maar wordt ook 

gebruikt in een groot aantal Vins de Pays en andere appellations, in perfecte harmonie met de 

Syrah. 

Aroma's 

Het typische aroma van grenache noir is zoete, zwarte kers. Als aanvulling van deze 

verleidelijke geur vinden we ook toetsen van gedroogde vijg, tabak, mokka en witte peper 

terug. Bij deze krachtige aroma's worden vaak ook toetsen van zoethout, teer, zwarte olijf en 

kreupelhout toegevoegd, vooral wanneer de opbrengsten laag worden gehouden.  

Welk type wijn? 

Grenache noir bezit een groot potentieel om suikers op te slaan, maar de kleur wordt snel 

minder intens wanneer de opbrengsten hoog zijn. Ze moeten dus laag gehouden worden. De 

zuren zijn meestal laag, maar de smeuïgheid daarentegen is opmerkelijk. Wijnen op basis van 

grenache noir zijn vol. De twee karaktertrekken van deze variëteit zijn kracht en body, met 

daarnaast ronde en versmolten tannines. Het alcoholpotentieel van grenache noir laat toe om 

er kwaliteitsvolle natuurlijk zoete wijnen van te maken, dit wanneer de opbrengsten laag 

worden gehouden en de kleur goed geconcentreerd is.  

Aangeplante zones  

Grenache noir is een mediterraan druivenras en in Frankrijk exclusief te vinden langsheen de 

mediterrane kust, van de Spaanse grens in het zuidwesten tot Fréjus in het zuidoosten, alsook 

in Corsica. Buiten het mediterraan klimaat is deze druif niet in staat om te rijpen. De 
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productie van grenache noir stijgt constant, zij het iets minder snel de laatste tijd, met 99.000 

hectare in 2006 in vergelijking met 92.000 hectare in 1998, maar in schril contrast met de 

amper 25.000 hectare van 1958.  

Rijping 

Grenache noir bot relatief vroeg, amper zes dagen na chasselas, het ijkpunt, maar rijpt veel 

later. Grenache noir rijpt vier weken later dan chasselas, wat het een druivenras van de 4de 

periode maakt.  

Kracht 

Grenache noir, gekend voor de kracht van zijn grillige wijnstokken, is een krachtig druivenras 

dat rechtop groeit en probleemloos de hevige tramontane en mistral verdraagt, twee sterke 

winden uit de Franse mediterrane kuststreek. Grenache noir moet kort gesnoeid worden 

(gobelet of cordon) en geeft de beste resultaten bij lage opbrengsten, wat vaak het geval is in 

deze mediterrane regio door de natuurlijke droogte en arme ondergronden. Deze variëteit 

heeft een hoog potentieel om suikers op te slaan, maar zijn kleur vermindert snel wanneer de 

opbrengsten hoog zijn. De zuren zijn meestal laag. Het alcoholpotentieel van grenache noir 

laat toe er excellente natuurlijke zoete wijnen van te maken (vins doux naturels), maar enkel 

wanneer de druiven aangeplant staan op kwalitatieve terroirs en de opbrengsten goed onder 

controle gehouden worden.  

Favoriete bodem 

Grenache noir is goed aangepast aan bodems die lichtzuur, warm, kiezelachtig of met keien 

zijn, een bodem die perfect het zonlicht weet te weerkaatsen, wat voor een lange en optimale 

rijping zorgt. Ondergronden met veel kalk en een lage pH zijn minder geschikt.  

Ideaal klimaat 

Grenache noir is een zeer late rijper, wat het enkel geschikt maakt voor mediterrane gebieden 

waar zon en opgeslagen warmte voor een lange rijping zorgt, vooral op het einde. Wanneer er 

continentale invloeden of invloeden van de Atlantische Oceaan merkbaar zijn, rijpt deze druif 

lang niet zo goed. Dit is de reden waarom men in Frankrijk dit druivenras enkel in de 

mediterrane regio aantreft, een regio met veel wind en met weinig grijsrot, iets waar grenache 

noir net heel gevoelig voor is.  

Gevoeligheid voor ziektes en plagen 

Grenache noir is enorm gevoelig voor meeldauw en excoriose en vrij gevoelig voor bacteriële 

necrose, grijsrot en druivenwormen. Daartegenover is het weinig gevoelig voor mijt en 

wanneer de wijnstokken niet geënt zijn, is deze druif ook goed bestand tegen rondwormen 

(nematoden), meer bepaald Meloidogyne arenaria, in de zanderige kuststreek van de 

Camargue.  

Herkenningspunten 

De jonge bladeren van grenache noir zijn schitterend felgroen, terwijl de jonge twijgen geel 

zijn van kleur. De jonge twijgen van grenache noir hebben groene internodiën en de uiteinden 

van de jonge twijgen hebben een dun laagje platliggende haren. De volwassen bladeren zijn 

getand met rechtlijnige zijden, een anthocyane pigmentatie op de petiolen en nerven, met een 

blad dat heel glad is en grillig van vorm. De onderkant van het blad heeft heel weinig tot geen 

opstaande op platliggende haartjes. De trossen van grenache noir zijn medium tot groot en de 

bessen zijn medium groot.  



Wijnhandel Van Dinter waar informatie hoog in het vaandel staat 

Noteer nu reeds 8-9-10 november  The Golden days of wine 

Grote opendeurdagen met vele proef flessen uit menige landen. 

 

Gecommercialiseerde klonen 

De 22 goedgekeurde grenache noir-klonen (specifieker Grenache N) dragen de nummers 70, 

134, 135, 136, 137,139, 224, 287, 362, 363, 432, 433, 434, 435, 513, 514, 515, 516, 517, 814, 

1064 en 1065. In 1998 werd er een kweekkas opgericht waar meer dan 360 klonen verzameld 

worden.  

Drinken in combinatie met? 

Franse grenache is een volle mediterrane wijn, zonnig en soepel. De wijn gaat perfect samen 

met varkensvlees - wat eveneens zacht en aromatisch is - maar ook met gegrild lamsvlees en 

gevogelte met een saus. Grenache heeft een zwak voor vlees met een zachte textuur, eerder 

dan meer vlezige vleessoorten.  

Waar komt de wijn vandaan? 

Grenache komt oorspronkelijk uit Spanje, maar Frankrijk is veruit de grootste producent van 

deze mediterrane druif. Franse grenache staat voor frisse en levendige wijnen met reliëf, 

waardoor het fruit geaccentueerd wordt.  

Côtes Catalanes, Domaine Les Enfants Sauvages 

 

Les Enfants Sauvages 

 Nikolaus en Carolin Bantlin zijn de trotse eigenaars van Domaine Les Enfants Sauvages. Hun 

namen klinken misschien erg Frans,  maar toch zijn ze van Duitse origine. In de herfst 1998 

kregen ze een bericht dat een oude bergerie te koop stond, maar er waren ook 7,5 ha 

wijngaard bij. Een snel bezoek gaf dadelijk aan ‘dit is het’. Een prachtige, rustige ligging in 

een  betoverend mooi dal, omringd met roodkleurend wijnloof. De start van een nieuw leven. 

Er werd begonnen aan de renovatie van de vervallen bergerie. In tussentijd besloten ze om 

ook maar iets met de wijngaard te doen. Hun inspiratie haalden ze uit het boek van Nicolas 

Joly, de peetvader van biodynamische wijnbouw in Frankrijk. Het boeiende verhaal  van 

biodynamie sprak hen aan en zodoende beslisten ze om het over die boeg te gooien. Zonder 

enige ervaring in wijnbouw begonnen ze er maar aan. In 2001 werkte ze een gans seizoen, 

van snoeien tot oogst en verkochten ze de druiven aan de plaatselijke coöperatieve.  In 2003 

deed Carolin een snelcursus wijnbouw.  Er kwam eveneens  hulp vanuit de regio via Olivier 

Pithon, de zoon van de bekende biodynamische  wijnbouwer uit de Loire, Jo Pithon. Olivier 

was dadelijk onder de indruk van de wijngaarden, gaf hun gouden raad en deed hen inzien dat 



Wijnhandel Van Dinter waar informatie hoog in het vaandel staat 

Noteer nu reeds 8-9-10 november  The Golden days of wine 

Grote opendeurdagen met vele proef flessen uit menige landen. 

 

ze voor hun eigen wijn moesten gaan.  De eerste wijnen, jaargang 2004, werden ook in zijn 

wijnkelder gevinifieerd.  Intussen is hun eigen wijnkelder klaar en staan ze volledig op eigen 

benen. De droom is werkelijkheid geworden, nu enkel nog bevestigen in de komende jaren. 

De  intussen 12 ha wijngaarden (8 ha aangeplant) van Domaine Les Enfants Sauvages liggen 

niet in de AOC Fitou van Languedoc, maar net 100 meter buiten deze appellatie grens en 

hierdoor in de Roussillon, Vin de Pays Côtes Catalanes. Wat Terroir betreft is er uiteraard 

duidelijk gelijkenis met Fitou. De bodem bestaat uit een kalkrijke, stenige bodem vermengd 

met leem. De wijngaarden van  Domaine les Enfants Sauvages liggen volledig geïsoleerd in 

een mooi beschut dal. De Middellandse Zee ligt in vogelvlucht slechts 5 km verwijderd en 

hierdoor heerst er duidelijk een mediterraan klimaat. Hun wijngaarden liggen op 150 meter 

hoogte en zijn omringd met vijgenbomen, olijfbomen en uiteraard de typische garrigue (lage 

struiken en kruidige begroeiing). 7 ha bestaat volledig uit oude stokken. De aanplant omvat  

Carignan, Grenache, Mourvèdre en Syrah voor rood, samen met Grenache Blanc en Muscat 

voor wit. Het bewerken van de wijngaarden gebeurt volledig biodynamisch en ook rekening 

houdend met de cosmos : geen monocultuur, maar het zoeken naar een biologisch evenwicht 

met biodiversiteit is de betrachting. Waar men van de natuur neemt, moet men de natuur ook 

iets teruggeven, is een simpele maar belangrijke raad. Alle druiven worden met de hand 

geoogst in kleine bakjes, om de druiven niet te beschadigen, en dadelijk naar de kelder 

gebracht voor verwerking. Voor de vinificatie wordt gebruik gemaakt van moderne 

apparatuur. Een verticale pers, blinkende inoxcuves en zorgvuldig uitgekozen barriques. 

Uiteraard wordt er gewerkt met de spontane gisten en is toevoeging van eender welk product 

uit den boze. Voor het afvullen van de flessen wordt er wel heel licht gesulfiteerd. 

The doors 

Carolin en Nikolaus zijn grote fans van the Doors (Jim Morrison), vandaar dat hun 

domeinnaam ‘Les Enfants Sauvages’. Ook hun wijnen refereren als naam  naar pseudoniemen 

van Van Morisson; Enfant Sauvage (wild child), Roi des Lézards (king of lizards). 

Wijnstijl 

Hun wijnen zijn van een grote puurheid met wonderlijke terroirexpressie. Als je ruikt merk je 

dadelijk dat dit geen alledaagse wijn is maar wel iets wat getuigt van diepgang en klasse. Het 

meest herkenbare lijkt ons de geur van opdrogend leem, samen met complex fruit en 

kruidigheid. In de mond supersappig en mineraal met rijpe zachte tannines  en toch niet 

koppig of te apart. Ondanks het warme klimaat blijft deze wijn superelegant door de fijne, 

rijpe zuren. Dit is het soort wijn waar we zelf héél erg van houden. Apart maar toch 

toegankelijk  en een plezier om elke dag te drinken. Een gezond  en boeiend glas. Bovendien 

hebben de wijnen meer dan voldoende potentieel om een 5-tal jaren te bewaren. Culinair  

hebben ze een goede plaats bij alle roodvleesgerechten; probeer het vooral eens bij kruidige 

lamsbereidingen. 
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Gigondas  
 

 
 

Inleiding 

De wijngaard Strekt zich helemaal uit op het grondgebied van de gemeente Gigondas in het 

departement Vaucluse. Het AOC gebied ligt aan de flanken en de voet van de berg les 

Dentelles de Montmirail en vlak bij de Mont Ventoux. In het gebied komen zeer veel 

wijngaarden met oude wijnstokken voor. Bij de oogst wordt streng geselecteerd, onrijpe en 

zieke trossen worden verwijderd.  

 

Geschiedenis 

Vanaf de 12e eeuw bevorderden vooral de religieuze orden de uitbreiding van de wijncultuur. 

Later, en dit tot de 17e eeuw, maakt Gigondas deel uit van het prinsdom van Orange, waarvan 

bekend is dat het eigendom was van de Rijnlandse familie van Nassau tot de annexering door 

Lodewijk XIV.  

 

Het AOC decreet 

Gigondas is sedert 1971 geklasseerd als AOC voor rode en rosé wijnen. 

Het alcoholpercentage moet minstens 12,5% bedragen. 

De opbrengst mag maximaal 35 hectoliter per hectare opleveren.  

De druivenrassen voor de rode wijn zijn grenache (tot 80%), syrah en mourvèdre (beiden 

samen voor minstens 15%). Daarnaast zijn alle rassen van de Rhône toegelaten, met 

uitzondering van carignan, tot een maximale verhouding van 25% van het assortiment.  

De druivenrassen voor de rosé wijn zijn grenache (tot 80%). Daarnaast zijn alle rassen van de 

Rhône toegelaten, met uitzondering van carignan, tot een maximale verhouding van 25% van 

het assortiment.  

 

De Wijnen 

De rode wijnen hebben een weelderige kleurspiegel, glanzend, zongestoofd. Ze hebben een 

boeket van fruit en kirsch in hun jeugd, en wilde nuances van kreupelhout nadien. Ze hebben 

een zeer sterke structuur, zijn evenwichtig en hebben een krachtige smaak met veel tannines. 

De rode wijnen moeten heersen over de gehele maaltijd, ze passen dus perfect bij wild, rood 

vlees en ragouts. De rode Gigondas verdraagt geen enkele andere rode wijn na zichzelf. Het 

zijn grote bewaarwijnen die langzaam rijpen.  
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De rosé wijnen hebben een intense kleur en hebben aroma's van amandelen, rood fruit en 

kruiden. Ze zijn verleidelijk en gul in de mond en moeten vroeg na de botteling gedronken 

worden.  

Na de oogst laat men de blauwe druiven lang inweken, terwijl deze hierbij slechts voor de 

helft worden gekneusd. Macération carbonique wordt bij de rode wijn meestal niet toegepast 

omdat daardoor het specifieke karakter van de wijn verloren gaat en het alcoholgehalte te 

hoog kan worden. De gisting duurt 1-2 weken, soms worden de gebruikte rassen tegelijk 

vergist, maar in het algemeen vinifieert men ze apart. Na de gisting worden de wijnen pas 

vermengd. Steeds wordt malolactische gisting na de alcoholische gisting toegepast tot het 

voorjaar. Daarna worden de wijnen opgelegd op oude eiken vaten of foeders. De duur van de 

eikenopslag is zeer variabel van enkele maanden tot zelfs veertien maanden toe. Worden 

nieuwe vaten gebruikt dan duurt de opslag relatief kort. Na de opslag worden de wijnen 

gebotteld en blijven dan nog enkele jaren in opslag voordat verkoop plaatsvindt.  

 

Klimaat 

Zuidelijk, warm en droog; 2.800 uren zonneschijn per jaar. De mistral is de overheersende 

wind.  

 

Terroir 

Rivierafzettingen van rode grindhoudende klei op hellingen en uitgestrekte terrassen.  

GIGONDAS Domaine Romain Duvernay 2009 

 

 

Classificatie: Appellation Vacqueyras Protégée 

Huidige eigenaar: Romain Duvernay 

Aanplant druiven: 65% Grenache, 20% Syrah, 15% Mourvèdre 

Terroir: Alluviale afzettingen en gletsjer terrassen uit de ijstijd 

Houtlagering: geen 

Alc. Vol: 14,5% 
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Beschrijving: 

Reeds meer dan een eeuw geleden (1904) werd het familiebedrijf Duvernay opgericht in een 

klein dorpje in het oosten van Frankrijk. De wijnen die ze maakten werden vooral lokaal 

verkocht. In 1998 besloten Roland en zijn zoon Romain Duvernay, beide oenoloog, hun 

activiteiten te verleggen naar het hart van de Rhône vallei. 

De appellatie 'Gigondas' bestaat sinds augustus 1990 bij Duvernay. Daarvoor behoorde ze tot 

de 'Côtes Du Rhône Villages'-familie, maar doordat de gemiddelde kwaliteit van Gigondas-

wijnen er al jaren met kop en schouder bovenuit stak, besloot men een eigen appellatie toe te 

kennen aan dit beloftevolle wijngebied. Het staat nu op hetzelfde niveau als 'Vacqueyras' en 

'Châteauneuf-Du-Pape'. Gigondas ligt ongeveer 15 kilometer ten oosten van Orange.  

De kleur is purperrood. Deze wijn heeft explosieve fruitige aroma's van framboos, kers en 

pruim en peper. Ze zijn mooi in evenwicht met de bijkomende geuren van viooltjes, wilde 

kruiden, leder en peper. De smaak is rond, soepel en fruitig. Biedt een heerlijke balans tussen 

frisheid, fruit en kruiden. Deze wijn is nu drinkbaar maar kan ook nog 7 à 10 jaar kelderrust 

aan. 

Bereidingen: Deze wijn is heerlijk bij een uitgebreide keuken van gerechten, van rood vlees 

(wild, gevogelte) tot grillades met kruidige sauzen. 

Serveertemperatuur: 16-18°C 

 

 

Veel proefgenot 

 

Paul 

 


