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Californië 
 
Californië, dat zich langgerekt uitstrekt langs de Stille Oceaan in de zuidwesthoek van de 
Verenigde Staten, is ruim 404.000 km² groot. Dit is ongeveer zo groot als België, Nederland 
en Duitsland samen. De hoofdstad van Californië is Sacramento. Het beplante wijngaard-
areaal bedraagt ongeveer 208.000 ha wat borg staat voor ongeveer 2 miljard liter wijn per 
jaar. Dit is het equivalent van ongeveer 3 miljard flessen wijn. Hiermee is Californië na Italië, 
Frankrijk en Spanje de vierde grootste wijnproducent ter wereld.  
 

 
 

Het Californische wijngebied is op te delen in vijf wijnstreken die weer onderverdeeld zijn in 

ca. 90 American Viticultural Areas (AVA's). 
1. North Coast: het kustgebied ten noorden van San Francisco. Aan de kust is het klimaat 

koeler met veel Pinot Noir en Chardonnay. Landinwaarts is het warmer en richten de 
wijnboeren zich op Cabernet Sauvignon en Zinfandel. Mendocino is het noordelijkste 
gebied. Verder zijn Napa en Sonoma County erg bekend. In Napa County groeien de 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay en Merlot erg goed. Robert Mondavi is een van 
grootste producenten in deze regio. In Sonoma County groeien dezelfde druivensoorten 
met daarnaast de Sauvignon Blanc. Ook de Pinot Noir uit de Russian River Valley doet 
het goed. 

2. Central Coast: ten zuiden van San Francisco tot Santa Barbara. Bekend zijn Santa Cruz 
Mountains, Livermore Valley en Monterey. De Sauvignon Blanc doet het goed in 
Livermore Valley, terwijl in Monterey het zwaartepunt ligt bij de Chardonnay (naast allerlei 
andere Franse rassen). In opkomst is Paso Robles. 

3. Central Valley: ten oosten van San Francisco landinwaarts, tussen Sacramento en 
Bakersfield. Het grootste wijngebied, hier komt zo'n 50% van de Californische wijnen 
vandaan. Het is het warmste gebied van de vijf. Bekend is o.a. Lodi, ten zuiden van 
Sacramento. 
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4. Sierra Foothills: de meest landinwaarts gelegen streek, ten westen van het gebergte. Tot 
de drooglegging was dit gebied het grootste. Hier zochten de goudzoekers hun geluk. 
Sterk in opkomst, vooral de Zinfandel. 

5. South Coast: nabij Los Angeles, van Ventura tot San Diego. De meeste wineries liggen 
zuidelijk en landinwaarts ten opzichte van de stad. Hier worden veel witte druiven 
verbouwd voor zoete dessertwijnen. De productie van rode wijn is beperkt en deze streek 
is het minst belangrijk. 

 

 
 
De deelregio North Coast van Californië wordt onderverdeeld in: 

 Mendocino County  
 Lake county  
 Sonoma County  
 Solano County  
 Los Carneros  
 Napa Valley  

 
De beginjaren van de Amerikaanse wijn: Verschillende wijnculturen 
Bijna driehonderd jaar lang probeerden de Amerikanen behoorlijke wijn te produceren. De eerste 
wijnbouw ontstond aan de Amerikaanse Oostkust. Pas later trok men naar California.  
Noord-Amerikaanse druiven waren lekker om te eten maar ze leverden een onaantrekkelijke wijn 
op die rook en smaakte naar natte huiden. 
Het importeren van Europese druiven leek de aangewezen weg. Het probleem was dat de stokken 
allemaal dood gingen. Men probeerde van alles, maar moest uiteindelijk concluderen dat er niets 
anders opzat om te werken met de mindere soort lokale druiven. Het echte probleem was 
Phylloxera, een kleine gele plantluis die wijnstokken doodt door de wortels aan te vallen. De lokale 
wijnplanten waren in de loop van eeuwen resistent geworden tegen deze luis, maar de 
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geïmporteerde planten gingen er onvermijdelijk aan ten onder. (Phylloxera vond uiteindelijk zijn 
weg naar Europa en toen moesten de Amerikaanse wijnplanten de Europese redden). 
Maar niet overal in de Verenigde Staten heerste Phylloxera: niet in het westen van het land 
bijvoorbeeld. Terwijl men dus aan de oostkust wijn importeerde of lokale inferieure wijn dronk, 
bestond er aan de westkust wel degelijk de mogelijkheid om te werken met wijn naar Europees 
model. Daardoor ontwikkelden zich in het Amerika van de negentiende eeuw twee heel 
verschillende wijnculturen: 
- De eerste, geconcentreerd in de grote steden aan de oostkust, maakte een scherp onderscheid 

tussen geïmporteerde en binnenlandse wijn, waarbij de laatste als tweederangs werd gezien.  
- De andere cultuur, geconcentreerd in Californië, beschouwde  Amerikaanse wijn als 

gelijkwaardig aan de Europese, althans potentieel. Aan het einde van de negentiende eeuw 
maakte Californië weliswaar wijnen die zich konden meten met de beste van Europa, maar 
ironisch genoeg waren ze beter bekend in Londen dan in New York. 

 
De wijnbouw in Napa Valley 
Het woord Napa komt uit de taal van de Wappo-indianen, de eersten die zich in deze vallei 
vestigden. Het woord betekent zoveel als "overvloed".  
Het was George C. Yount, één van de eerste Euro-Amerikanen die zich in de Napa Valley 
vestigden, die hier begon met het verbouwen van druiven en het maken van wijn. De liefde voor 
druiven probeerde hij ook op zijn kleindochter over te brengen, want hij schonk haar en haar man, 
Thomas Rutherford , 4 km2 in het noorden van zijn ranch (Rancho Caymus) om daar aan de slag 
te gaan met wijnbouw. De schoon-kleinzoon deed dat niet onfortuinlijk en produceerde aan het 
einde van de 18e eeuw wijnen van hoge kwaliteit. Beide heren zijn ook beloond voor hun 
inspanningen, want naar beide is een stad genoemd; respectievelijk Yountville en Rutherford in 
Californië. 
De eerste commerciële wijngaard werd echter niet door Yount of Rutherford geopend, maar door 
John Patchet in 1858 en velen volgden dit voorbeeld, waardoor de wijngaarden als paddenstoelen 
uit de vruchtbare grond van de Nappa Valley schoten en er aan het einde van de negentiende 
eeuw meer dan honderd wijngaarden in Napa Valley waren.  
Het eerste commerciële wijnhuis werd dan in 1861 opgericht door Charles Krug, daarna al snel 
gevolgd door wijnhuizen als Beringer, Inglenook en Schramsberg. 
Ze maakten wijnen volgens strikt Europees model. 
Al snel wonnen Californische wijnen internationale wedstrijden. Behalve naar Europa werden ze 
geëxporteerd naar Australië, Azië en Zuid-Amerika. Zelfs aan de oostkust ontstond er iets van 
acceptatie. Alles wees erop dat de binnenlandse wijn zijn tweederangs imago kon afwerpen. 
 
Ook een wijnpad gaat niet altijd over rozen… 
Maar het wijnpad gaat niet geheel over rozen en deze regio moet enkele zware tegenslagen 
overwinnen. Zo krijgen de wijnboeren rond de eeuwwisseling ook in Californië  te maken met de 
plaag van de druifluis (Phylloxera), die de beplante oppervlakte halveerde. Inmiddels was ontdekt 
dat men dit kon verhelpen door de planten te enten op resistente wortelstokken, waardoor het niet 
een landbouwramp werd maar slechts een tijdelijk financieel probleem. 
Na deze plaag, wordt in 1920 de drooglegging opgelegd en deze heeft tot gevolg dat vele 
wijngaarden en wijnhuizen niet langer kunnen blijven bestaan. Een klein aantal overleeft de 
drooglegging doordat zij miswijn maken voor de kerk (wat wel was toegestaan).  De Grote 
Depressie in de dertiger jaren maakt de misère helemaal compleet.  
Een paar ondernemers probeerden de wijnindustrie weer snel op poten te krijgen, maar alle 
wijngaarden moesten opnieuw beplant worden, de banken verstrekten geen leningen en, het 
belangrijkste, vrijwel iedereen zag Amerikaanse wijn nu als iets dat je maakte in je badkuip: wijn 
als een andere vorm van alcohol en Amerikaanse wijn als goedkope rommel. De kwaliteit ging 
drastisch omlaag. Het publiek had alle interesse verloren en in 1940 was tachtig procent van de 
Amerikaanse wijn zoet of versterkt. Daar kwam de oorlog overheen en daarna was het al gauw 
vijftig jaar geleden dat mensen buiten Noord-Californië kwaliteitswijn hadden gedronken van de 
vinifera. Voor de naoorlogse generatie was goede wijn iets uit het buitenland. Amerikaanse wijn 
was enkel goed voor alcoholverslaafden. Vrijwel alle premium-wijn werd geïmporteerd, bijna alle 

http://www.amerika.nl/amerika/reisgids/california/
http://en.wikipedia.org/wiki/George_C._Yount
http://en.wikipedia.org/wiki/Yountville,_California
http://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford,_California
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Patchett
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pop- en bulk-wijn was binnenlands. Dit was de tijd van wijnen zonder enige kwaliteitspretentie. 
Dieper kon de Amerikaanse wijn niet zinken. 
 
De weg omhoog begon in de jaren zestig, als onderdeel van de reactie op de saaie naoorlogse 
jaren. Amerikanen begonnen te experimenteren met nieuwe smaken en wijn was er daar één van. 
De consumptie steeg snel en, meer zeggend, Amerikanen waren bereid meer geld uit te geven per 
fles.  
Amerikaanse producenten speelden hier op twee manieren op in: 
- De eerste benadering was de klassieke: geef de consumenten wat ze wensen. Ernest en Julio 

Gallo waren de pioniers van het consumentenonderzoek naar Amerikaanse smaak en gedurende 
meer dan een halve eeuw slaagden ze erin vrijwel iedere verandering in de wijnconsumptie te 
anticiperen. 

- De tweede benadering, met Robert Mondavi als meest prominente vertegenwoordiger, gaf niets 
om consumentenvoorkeuren. Deze wijnmakers werkten vanuit de vooronderstelling dat mensen 
voor wie wijn nieuw was nog geen sterke voor- en afkeuren hadden ontwikkeld en zij stelden zich 
ten doel om de Amerikaanse smaakpapillen op te voeden met wijnen die, zoals Mondavi zei, 
'thuis horen in het gezelschap van de allerbeste wijnen van de wereld'. 

 
Dat Mondavi ‘s benadering het de daaropvolgende dertig jaar won, was een kwestie van visie en 
ambitie. De wijnmakers van Californië tot New York hebben zich ten doel gesteld de beste wijn te 
maken. Soms betekende die ambitie hun ondergang, maar vaker leidde het tot een nieuwe 
industrie die de oude op zijn kop zette: 'de wereld moet daar dankbaar voor zijn'. Het succes van 
de Amerikaanse wijnen baande de weg voor producenten over de hele wereld om dezelfde 
benadering te gebruiken. Goede wijn hoefde niet per se uit eeuwenoude wijngaarden te komen of 
op klassieke manieren gemaakt te worden. Dit gold voor landen als Australië en Chili, maar ook in 
Europa, waar het Amerikaanse succes inspireerde tot een revolutie in de kwaliteit van de wijn uit 
zulke traditionele gebieden als Piëmonte in Italië en Bourgondië in Frankrijk. Zowel in de wijngaard 
als in het productieproces heeft Californië veranderd hoe de wereld wijn maakt en waardeert. 
 
In 1975 wordt de organisatie Napa Valley Vintners opgericht, met het doel Napa wijnen wereldwijd 
bekender te maken. 
De Californische wijnen worden beter en beter en ze zullen uiteindelijk in 1976 de ultieme 
bekroning verkrijgen tijdens de legendarische blindproeverij in Parijs. 
 
The Judgement of Paris. 
 

 
 
In 1976 gebeurde er iets wat maar weinig wijnliefhebbers, en zeker de Franse vinofielen niet, voor 
mogelijk hielden.  Een Britse wijnhandelaar, Steven Spurrier, die alleen Franse wijnen verkocht en 
geen hoge pet op had van Californische wijnen organiseerde een blindproeverij waarin de absolute 



6 
 

top van de Franse wijnen zou worden vergeleken met de Californische top. De uitslag leek van 
tevoren al vast te staan. Dat zou wel even ‘thanks for playing, merci et au revoir’ worden. Ha! Een 
makkie natuurlijk voor les vins de France. 
 
Mis! Een jury, bestaande uit 11 mannen en vrouwen (9 Franse wijnprominenten, de oordelen van 
het Britse en de Amerikaanse jurylid telden uiteindelijk niet mee(!) beoordeelden na het optellen 
van alle individuele scores zowel een Amerikaanse witte wijn (Chardonnay, Chateau Montelena,  
Californie) als een Amerikaanse rode wijn (Cabernet Sauvignon, Stag’s Leap Wine Cellars, 
Californië) als beste wijn. Daarmee  hadden onder andere Chateau Haut-Brion en Chateau 
Mouton-Rothschild het nakijken. 
 
De blinde proeverij groeide uit tot een stuk wereldgeschiedenis en markeert het begin van een 
revolutie die de wijnindustrie voorgoed zou veranderen. Het is het verhaal van David en Goliath, 
maar dan een dat de Fransen recht in het hart raakte, want sinds de middeleeuwen al dachten 
onze zuiderburen dat hun wijnsuprematie ongenaakbaar was. Het verdict van Parijs zou de 
ingeslapen Fransen voorgoed wakker schudden. 
In de film Bottle Shock is te zien hoe Franse connaisseurs - waaronder Christian Vannequé, de 
sommelier van het wereldbekende Parijse restaurant La Tour d'Argent, Aubert de Villaine van het 
Domaine de la Romanée-Conti en Pierre Brejoux van het Institut des Appellations d'Origine 
Controlée - bij het proeven al snel in verwarring raken. Wanneer Raymond Oliver, de eigenaar van 
het restaurant Grand Véfour - een van de tempels van de Franse haute cuisine - de 1972 
Freemark Abbey Chardonnay (Napa Valley) proeft, is hij ervan overtuigd met een Franse wijn te 
maken te hebben. Nog pijnlijker wordt het wanneer Claude Dubois-Millot, de uitgever van de 
Franse restaurantgids 'Gault Millau' een van de fijnste Bourgognes, een 1973 Bâtard-Montrachet 
Ramonet-Prudhon, krijgt voorgeschoteld. Blakend van zelfvertrouwen zegt hij: 'Dit is 
ontegensprekelijk Californië, hij heeft geen neus...' 
 
De eindresultaten zouden een aardverschuiving teweegbrengen. Elke Franse deelnemer had -
onafhankelijk van de andere kenners- een Californische wijn tot beste uitgekozen.  
Nadat Spurrier de einduitslag had voorgelezen, bleef het een tijd doodstil. In plaats van een walk-
over bleek de confrontatie tussen beide landen op een nachtmerrie voor de Fransen te zijn 
uitgedraaid. Een paar deelnemers trokken wit weg. Odette Kahn, de uitgeefster van de Revue du 
Vin de France eiste haar scorekaart terug. Later zou ze volhouden dat de Paris Tasting vervalst 
was. Waarschijnlijk was zij de enige in de zaal die onmiddellijk begreep welke impact deze 
proeverij op de Franse wijnindustrie zou hebben. Tussen 1990 en 2003 zou het aandeel van de 
Franse wijnen in de wereldproductie met 22% afnemen, dat van Californische wijnen zou met 60% 
toenemen. 
 
Time-magazine van 7 juni 1976 was op het eerste zicht een eerder onopvallend nummer. 
In de sectie 'Modern Living', stand een bescheiden tekst met als titel 'Judgement in Paris'. Een foto 
ontbrak en het artikel zelf werd eigenlijk bijna volledig weggedrukt door een advertentie voor 
Armstrong-autobanden. 
Toch zou de laatste zin van de eerste paragraaf van dat artikel geschiedenis maken: 'Vorige week 
heeft zich in Parijs tijdens een formele wijnproeverij, georganiseerd door (de Brit Steven) Spurrier, 
het ondenkbare voltrokken: Californië haalde het van alle Franse wijnen.' ('California defeated all 
Gaul')... In Frankijk sloeg de bliksem in. 
Time had een lezerspubliek van ruim 20 miljoen mensen, veelal Amerikanen uit de middenklasse 
en exact de doelgroep die zich steeds meer voor wijn begon te interesseren. De dag na de 
publicatie van het artikel gebeurde iets opmerkelijks. Acker Merrall & Condit, Amerika's oudste en 
belangrijkste wijnhandelaar, zat kort na de middag al door zijn voorraad Californische wijnen heen. 
Een van de klanten vertelde de manager over het artikel in Time. In verschillende wijnwinkels, 
dwars door de VS, deed zich exact hetzelfde fenomeen voor. 
In de daaropvolgende weken ging ook Frank Prial, de wijncolumnist van The New York Times - 
Amerika's meest gelezen krant- zich met de zaak bemoeien. Tot twee maal toe wijdde hij een 
volledige column aan de Paris Tasting. Daarna ging het verhaal al gauw een eigen leven leiden. 
Want zoals dat ook vandaag in de media het geval is, werd het verhaal van Taber (Times) steeds 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,947719,00.html
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opnieuw gekopieerd, aangedikt en met imaginaire details en anekdotes verrijkt. Naar gelang wie 
het artikel schreef, vaak doorspekt met een doorzichtig Frans of Amerikaans nationalistisch 
discours. De Californische wijnindustrie perste het verhaal als een citroen uit. 
 
Rode wijnen; California vs. Bordeaux 
 

1. 14.14 Stag's Leap Wine Cellars  1973  USA 

2. 14.09 Château Mouton-Rothschild 1970  France 

3. 13.64 Château Montrose 1970  France 

4. 13.23 Château Haut-Brion 1970  France 

5. 12.14 Ridge Vineyards Monte Bello 1971  USA 

6. 11.18 Château Leoville Las Cases  1971  France 

7. 10.36 Heitz Wine Cellars Martha's Vineyard 1970  USA 

8. 10.14 Clos Du Val Winery 1972  USA 

9.     9.95 Mayacamas Vineyards  1971  USA 

10.   9.45 Freemark Abbey Winery  1969  USA 

 
Witte wijnen: California Chardonnay vs. Bourgogne 
 

1. 
 
Chateau Montelena 1973  USA 

2. 
 
Meursault Charmes Roulot 1973  France 

3. 
 
Chalone Vineyard 1974  USA 

4. 
 
Spring Mountain Vineyard 1973  USA 

5. 
 
Beaune Clos des Mouches Joseph Drouhin 1973  France 

6. 
 
Freemark Abbey Winery 1972  USA 

7. 
 
Batard-Montrachet Ramonet-Prudhon 1973  France 

8. 
 
Puligny-Montrachet Les Pucelles Domaine Leflaive 1972  France 

9. 
 
Veedercrest Vineyards  1972  USA 

10. 
 
David Bruce Winery 1973  USA 

 
Amerika had een lange geschiedenis van het verbouwen van druiven en het maken van wijn, maar 
voorheen was het land als wijnnatie onbelangrijk. Grote producenten, zoals E & J Gallo, leverden 
oninteressante tafelwijn in grootverpakkingen, maar slechts een handjevol kleine wijnboeren 
maakten iets dat leek op Europese kwaliteitswijn. 
The Paris Judgement had In dat opzicht grote gevolgen: Er werd aangetoond dat de Verenigde 
Staten (en misschien ook andere landen) wijnen van wereldklasse konden produceren. In Amerika 
zelf leidde het ertoe dat de wijnindustrie zijn eisen hoger ging stellen en zich 'wereldklasse' ten 
doel stelde. In Europa leidde het ertoe dat wijnmakers met nieuwe waardering en respect naar 
Amerikaanse wijn keken. De realisering dat uitstekende wijn afkomstig kon zijn uit wijngaarden 
zonder eeuwenlange tradities suggereerde dat het tijd was om het concept 'goede wijn' opnieuw te 
doordenken. 
Hoe kon dat zo snel veranderen in de laatste kwart eeuw? 
Het antwoord is paradoxaal maar typisch Amerikaans: 
- Aan de ene kant predikten de wijnondernemers aan wier werk de opkomst was te danken 

individuele onafhankelijkheid. Ze geloofden dat hun succes weinig of niets had te maken met 
resultaten in het verleden.  

- Aan de andere kant wilden diezelfde wijnmakers niets liever dan een traditie opzetten en een 
erfenis nalaten. Ze geloofden dat niets onmogelijk was in de Amerikaanse natuur en zagen het 
als hun missie om geschiedenis te maken van de vruchten van die natuur. 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stag%27s_Leap_Wine_Cellars
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Mouton-Rothschild
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Montrose
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Haut-Brion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ridge_Vineyards
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Leoville_Las_Cases
https://en.wikipedia.org/wiki/Heitz_Wine_Cellars
https://en.wikipedia.org/wiki/Clos_Du_Val_Winery
https://en.wikipedia.org/wiki/Mayacamas_Vineyards
https://en.wikipedia.org/wiki/Freemark_Abbey_Winery
https://en.wikipedia.org/wiki/Chateau_Montelena
https://en.wikipedia.org/wiki/Meursault_wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Domaine_Roulot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chalone_Vineyard
https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Mountain_Vineyard
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaune_Premier_Cru
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Drouhin
https://en.wikipedia.org/wiki/Freemark_Abbey_Winery
https://en.wikipedia.org/wiki/Batard-Montrachet
https://en.wikipedia.org/wiki/Domaine_Ramonet-Prudhon
https://en.wikipedia.org/wiki/Puligny-Montrachet_wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Domaine_Leflaive
https://en.wikipedia.org/wiki/Veedercrest_Vineyards
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Bruce_Winery
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Gouden jaren 
De vroege jaren zeventig waren opwindende tijden voor de Amerikaanse wijn. Zo ongeveer elke 
dag werd een nieuwe wijngaard geopend in Californië. Geld vloeide rijkelijk. Al snel maakten grote 
bedrijven hun opwachting, zoals Coca-Cola, Pillsbury en Nestlé, soms door wijngaarden op te 
kopen, soms door zelf nieuwe te beginnen.  
De Amerikaanse wijndrinkers waren echter niet erg geïnteresseerd in de rauwe, goedkope vin 
ordinaire die Fransen en Italianen dagelijks consumeerden.  
Er werd een typisch Amerikaanse consumenten benadering ontwikkeld, geleid door een jurist uit 
Maryland, Robert Parker. Parker gaf punten op een schaal van honderd aan wijnen en zocht altijd 
naar de beste fles in elke prijscategorie, ongeacht de herkomst. Niet gehinderd door traditie, 
probeerden consumenten wijnen uit die zelf weinig traditie hadden. Consumenten leken altijd op 
zoek naar iets nieuws, iets beters. Wilde Amerikaanse wijn voor hen interessant blijven, dan moest 
de kwaliteit verder omhoog gaan. 
De eerste grote kwaliteitssprong was te vinden in de massaal geproduceerde wijnen voor dagelijks 
gebruik. In de VS waren kwaliteitswijn en goedkope wijn nauw met elkaar verbonden en de stijl van 
de ene volgde die van de ander. E & J Gallo biedt daarvan het beste voorbeeld. Dit familiebedrijf 
deed het jarenlang prima op basis van de verkoop een reeks van generieke mengwijnen.  
Maar vanaf het midden van de jaren zeventig verlegde het bedrijf het zwaartepunt van zijn 
productie, zij het niet van zijn volume. In 1974 kwam Gallo met de eerste wijnen met kurken in 
plaats van schroefdoppen. Ook bouwde het bedrijf een gigantische ondergrondse wijnkelder. In de 
jaren tachtig begonnen de Gallo's steeds meer kwaliteitswijngaarden te kopen in Sonoma County, 
die ze vaak met bulldozers herschiepen in het terroir dat ze wensten. Ze bouwden een nieuwe 
wijnmakerij, schaften het beste materiaal aan en in 1994 kwamen ze met hun eerste estate-bottled 
Chardonnay en Cabernet 
 
In 2006 werd ‘The Judgement of Paris’ nog een keer herhaald met de wijnen van de vintage 
waarmee dertig jaar eerder ook de strijd was aangegaan. Dat zou nu toch wel een gemakkelijke 
overwinning voor de Fransen op moeten leveren, Franse wijnen waren bewezen kelderbeesten die 
naar grote hoogten rijpten. Alweer mis! De 30e verjaardag van ‘het oordeel’ werd opnieuw een 
triomf voor de Amerikanen, die met hun inzendingen nu de eerste vijf(!) plaatsen in bezit namen. 
  
Een goede verliezer toonde zich alsnog Christian Vannequé van La Tour d'Argent: 'De kleine 
oorlog die ontstond na de Paris Tasting had één grote winnaar: goede wijn. En één grote verliezer: 
goede wijn... uit Frankrijk.' 
 

 

2006: Calfornia vs. Bordeaux (zelfde wijnen en jaargangen als in 1976) 

 
1.  USA – Ridge Vineyards Monte Bello 1971 

2.  USA – Stag's Leap Wine Cellars 1973 

3.  USA – Mayacamas Vineyards 1971 (tie) 

4.  USA – Heitz Wine Cellars 'Martha's Vineyard' 1970 (tie) 

5.  USA – Clos Du Val Winery 1972 

6.  France – Château Mouton-Rothschild 1970 

7.  France – Château Montrose 1970 

8.  France – Château Haut-Brion 1970 

9.  France – Château Leoville Las Cases 1971 

10.  USA – Freemark Abbey Winery 1969 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ridge_Vineyards
https://en.wikipedia.org/wiki/Stag%27s_Leap_Wine_Cellars
https://en.wikipedia.org/wiki/Mayacamas_Vineyards
https://en.wikipedia.org/wiki/Heitz_Wine_Cellars
https://en.wikipedia.org/wiki/Clos_Du_Val_Winery
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Mouton-Rothschild
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Montrose
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Haut-Brion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Leoville_Las_Cases
https://en.wikipedia.org/wiki/Freemark_Abbey_Winery
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Napa Valley: small place, big reputation!  
 
Waar is dat onoverwinnelijke terroir van die Californische prijzenmachines te vinden? In de Napa 
Valley. 
De Californische Napa Vallei is ongetwijfeld de meest beroemde en prestigieuze wijnregio in de 
Verenigde Staten.  Napa Valley is de naam van een van de AVA’s ofwel American Viticultural 
Areas, binnen Napa County.  De AVA werd opgericht in 1981 en beslaat een gebied van meer dan 
225.000 hectare. Het gebied is ongeveer 50 kilometer lang en 7,5 kilometer breed en ligt circa 55 
kilometer ten noorden van San Francisco met de Mayacamas Mountains ten westen en de Vaca 
Mountains in het oosten.  Napa Valley heeft ongeveer 17.400 ha  aan wijngaarden, 475 wineries, 
en 815 wijnmerken. 
Wijn uit Napa County is goed voor 1 op iedere 5 flessen Californische wijn en voor 1 op elke 3 
dollar die in de VS aan wijn besteed wordt. Napa County produceert 17,5% van het totale volume 
in de VS, maar tekent voor 31% van de totale waarde. Napa Valley op zijn beurt komt niet verder 
dan 3% in volume, maar is qua waarde goed voor bijna 17%. Wijn uit Napa County leverde in 2011 
wereldwijd 10,1 miljard dollar op, waarvan niet minder dan 5,5 miljard voor de Napa Valley. Het 
wijntoerisme in Napa levert jaarlijks een miljard dollar op. 
 
De Terroir van Napa Valley 
 

 
  

Klimaat: Met dank aan de oceaan 
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Californië noemt zich graag de Sunshine State vanwege het over het algemeen zonnige en warme 
klimaat. De meeste wijnbouwgebieden liggen daarom op korte afstand van de kust. Zodoende 
profiteren ze van de verkoelende invloed van de Stille Oceaan.  
Die afkoeling gebeurt ofwel door wind ofwel door dikke mist die aan het eind van de middag door 
smalle openingen in de heuvelruggen langs de kust landinwaarts stroomt.  
 
De koele golfstroom die bekend staat als de California Current (Californische Golfstroom) zorgt 
voor de aanvoer van relatief koel zeewater, waardoor de temperaturen langs de kust in de zomer 
wat getemperd worden.  
 
Een zeer kenmerkend Californisch verschijnsel dat optreedt als gevolg van het relatief koele 
zeewater, is de mist die vanaf de zee het land optrekt. Niet zelden is San Francisco gehuld in de 
mist. Deze mist wordt veroorzaakt door opstijgende warme lucht in het oosten waardoor er relatief 
veel koelere vochtige lucht vanaf zee als het ware aangezogen wordt. Door de temperatuur-
verschillen van de aangezogen lucht en de aarde ontstaat deze mist. Dit verschijnsel is langs bijna 
de hele kust regelmatig waar te nemen. De mist zorgt er niet alleen voor dat de temperaturen in de 
zomer vaak aan de lage kant uitvallen, ook de gevoelstemperatuur is door de vochtige lucht vaak 
lager dan wat de thermometer aanduidt.  
Het mooist is deze mist te zien bij de Golden Gate brug in San Francisco. Daarna bedekt hij de 
valleien van Napa en Sonoma. Pas laat in de loop van de morgen slaagt de zon er in om hem te 
laten verdwijnen. 
 

             
 
Hoe verder je landinwaarts komt, des te minder de mist er doordringt en des te hoger de 
temperaturen oplopen. Vanzelfsprekend heeft dit grote gevolgen voor de rijping van de druiven en 
voor de uiteindelijke kwaliteit van de wijnen.  
Binnen de afzonderlijke Californische wijngebieden vind je opmerkelijk grote verschillen, niet alleen 
door de invloed van de oceaan maar ook als gevolg van hun ligging. Zo zijn er in Napa Valley 
bijvoorbeeld enerzijds wijngaarden in het warme, vlakke deel (de zogeheten valley floor), 
anderzijds hooggelegen wijngaarden op de koelere hellingen (mountain vineyards). Een en ander 
neemt niet weg dat irrigatie meestal onvermijdelijk is. 
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Geologie / Reliëf 

 
Het dal wordt geflankeerd door de Mayacamas Mountain Range in het westen en het noorden en 
aan de oostelijke zijde door de flanken van het Vaca-gebergte. Tussen deze bergketens komen er 
ook kleinere valleien voor. Vanaf het zuidelijke uiteinde stijgt de vallei geleidelijk op van de 
zeespiegel tot een hoogte van 110 m aan het noordelijke uiteinde in Calistoga (aan de voet van de 
Mount Saint Helena). Oakville en Rutherford liggen binnen een geografisch gebied dat bekend 
staat als de “Rutherford Bench”, in het centrum van de vallei.  
 

     
 

Napa valley op de breuklijnen            De gevolgen van de aardbeving in Napa Valley – Augustus 2014 
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Bodem 

 
De bodem in Napa Valley is zeer divers (meer dan 30 soorten); vulkanisch, kiezelstenen, klei, 
leemgronden en alluviale gronden (elk gecreëerd door diverse geologische gebeurtenissen in de 
60 miljoen jaar oude historie).  
 

     

 
 
De bodem in het zuidelijke deel van de vallei bestaat voornamelijk uit sedimentaire resten die 
afgezet werden door de opkomende en zich terugtrekkende San Pablo Bay.  
De bodem aan het noordelijke uiteinde van het dal bevat een grote hoeveelheid vulkanische lava 
en as.  
In de buurt van Yountville (in het midden van de vallei) zijn er nog heel wat kleine heuvels die 
getuigen van een vulkanisch verleden. 
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Traditie – Wijnboer – Technieken  

 
Napa Valley mag dan, vergeleken met de meeste Europese wijnregio’s, een relatief jong 
wijngebied zijn, toch is er in 200 jaar een behoorlijke wijnbouw-traditie opgebouwd. 
Daarenboven was er een grote inbreng van Europese wijnbouwers die wel mogelijkheden zagen in 
deze “nieuwe wijnstreek” en daarom emigreerden (Charles Krug, Beringer, Mondavi, …). Gevolgd 
werden ze door gevestigde waarden uit Europa, die hier wijnhuizen kochten, joint-ventures 
aangingen of nieuwe wijnhuizen oprichtten (Mumm, Moet & Chandon, Rothschild, …) 
In een tijd waar steeds meer Internationale Concerns zich met wijnproductie en – handel gaan 
bezig houden, is het dan toch verwonderlijk dat nog steeds 95 % van de Napa Valley-wineries in 
familiale handen is. 
Er is dus wel degelijk potentieel, vakkennis en ervaring aanwezig om grote wijnen te maken. 
Ervaring die doorgegeven wordt. De meeste familiale wijnhuizen kennen een traditie van 
verschillende generaties. Ook opvallend is dat er bij de grotere wijnhuizen steeds meer generaties 
van wijnmakers ontstaan. 
 
Wat terroir, traditie, kennis en technieken in Californië betekenen en hoe dit geëvolueerd is, vraagt 
enige uitleg: 
 
Wetenschappelijke benadering 
Hoe konden een land en een staat zonder traditie in het maken van wijnen van wereldklasse een 
van de wereldleiders worden? Twee factoren springen eruit. Ten eerste was het precies die 
afwezigheid van traditie in Californië en de VS die de visionaire wijnmakers en ondernemers in 
staat stelde om nieuwe paden te betreden en Amerikaanse wijn naar nieuwe hoogten te voeren. 
De tweede factor was het bewustzijn dat als Amerikaanse wijn echt 'het beste' als doelstelling 
wilde, de wijnmakers moesten proberen de definitie van 'het beste' te herzien. Ze konden hun doel 
niet bereiken door te proberen de beste wijnen van Europa te evenaren, wijnen die traditioneel 
excellentie definieerden in historische termen die zij niet deelden en niet konden delen. 
Het laboratorium was een van de plekken om naar antwoorden te zoeken en de wijnmakers in de 
jaren zestig en zeventig leunden zwaar op wetenschap en technologie. Een groot aantal van hen 
had gestudeerd aan de University of California at Davis en zij benaderden hun werk met 
wetenschappelijke precisie. Ze probeerden de natuur te controleren om consistente en 
voorspelbare resultaten te bereiken. Wijnmakers die van Davis kwamen, pionierden met 
landbouwmethoden als mechanisch oogsten, drip-irrigatie en field grafting, bedoeld om beter te 
kunnen controleren wat er in de wijngaard gebeurde. Sommigen werkten net zoveel met recepten 
en formules als met hun smaak; ze hadden hun hoofd vol met cijfers en vergelijkingen - pH 
balansen, fermentatietemperaturen. Voor hen was het maken van wijn minder een individuele 
kunst dan een herhaalbare wetenschap. Deze systematisering had een downside, want veel van 
de wijnen bleken steriel te smaken. Maar de upside was enorm. Meer dan wat dan ook was het de 
nadruk op wetenschap en technologie die de Amerikaanse producenten in staat stelde om hun 
Europese collega's in zo'n korte tijd in te halen. Terwijl de Oude Wereld eeuwen had geleerd door 
middel van vallen en opstaan, bracht de Nieuwe Wereld alles direct in de praktijk. Experiment en 
innovatie namen de plaats in van overlevering. 
 
Vertrekpunt, geen doel 
De belangrijkste innovatie was de nadruk op de feitelijk samenstelling van de wijn als cruciaal 
meetinstrument. Hierbij kwamen technische gegevens kijken als de zuurniveau’ s en resterende 
suikers, maar het begon en eindigde met iets veel fundamentelers: de druif zelf. Aan Davis 
onderwees men dat de druif, de vinifera tegenover de labrusca, maar belangrijker nog, de variatie 
binnen de soort, de doorslag gaf. Men kon klonen, bestuderen en analyseren in het laboratorium. 
Dat was bepaald niet waar in Europa traditioneel de nadruk op lag. Daar werd veel meer aandacht 
besteed aan de locatie, wat de Franse wijnboer terroir noemt. Ook terroir is, tot op zekere hoogte, 
te kwantificeren. Factoren als samenstelling van de bodem, drainage en ligging ten opzichte van 
weersomstandigheden konden wetenschappelijk geanalyseerd worden en op zijn minst 
gedeeltelijk gecontroleerd worden. Maar terroir houdt meer in dan de feitelijke locatie. Voor de 
wijnmaker in Bourgondië of Bordeaux ligt de kwaliteit van een grote wijn niet simpelweg 
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opgesloten in de druiven van een specifieke wijngaard, maar vooral in het feit dat de druiven 
gedurende een hele lange tijd in diezelfde wijngaard geteeld zijn. Kwaliteit is op zijn minst 
gedeeltelijk te danken aan de geschiedenis. Dit aspect van terroir kan niet gekwantificeerd worden 
of geanalyseerd en aanvankelijk wantrouwden de Amerikaanse wijnmakers het concept. Dat kwam 
vooral omdat hen altijd was verteld dat dit nou juist was wat ze niet hadden en niet konden 
hebben. Maar als je je daarvan los kon maken en 'het beste' kon definiëren in termen van wat nu 
bestaat, dat wil zeggen, in termen van de druiven waarvan het sap daadwerkelijk de wijn is - dan 
was er geen enkele reden waarom Amerikaanse wijnen niet het hoogste niveau konden ambiëren. 
Amerikaanse druiven waren de beste ter wereld. Waarom zou de wijn dan ook niet de beste 
kunnen zijn? 
Toen de Amerikaanse wijnmakers kwaliteit analytisch begonnen te definiëren in plaats van 
historisch, keken ze opeens ook met nieuwe ogen naar de Europese wijnen: als vertrekpunten in 
plaats van modellen om slaafs na te maken. Dat gold ook voor de Cabernets en Chardonnay's die 
acht jaar later de blinde proeverij wonnen. Hoewel ze waren geïnspireerd op Bordeaux en 
Bourgondiërs, smaakten ze,  'verrassend, opwindend, anders'. Ze hadden een eigen stijl, 
gekenmerkt door een intense, mond vullende kwaliteit en rijke, zon doordrenkte fruitsmaken. 
Gedurende de twintig jaar daarna zou die stijl de Amerikaanse wijn gaan definiëren. Het zou 
Amerika's grootste gift worden aan de wijnwereld: een exuberante, rijpe stijl van wijn die minstens 
zoveel heeft te danken aan de druiven waarvan hij is gemaakt als aan de plaats waar ze waren 
geteeld. 
 
Ziel van de wijn 
De druif was de sleutel voor kwaliteit. Die ontwikkeling ging razendsnel de wereld rond. 
Chardonnay en Cabernet waren de meest populaire druiven en wijnbouwers plantten ze nu zowat 
overal. Al snel concurreerden Californische wijnen met die uit Australië, Chili, Italië en Frankrijk, en 
natuurlijk uit de rest van Amerika. Er gold nu een internationale stijl van wijn maken, waarbij 
bovenal de smaak van fruit werd benadrukt. Deze stijl kreeg flink wat kritiek - vaak terecht. 
Inderdaad was er teveel van hetzelfde, teveel formulewijn, maar toch, op het niveau van de matig 
geprijsde wijnen, was de opkomst van een wereldwijde stijl onmiskenbaar een goede zaak. 
Wijnbouwers in de hele wereld realiseerden zich dat ook wijn als massaproduct goed kon smaken. 
Anders gezegd: slechte wijn bestond niet meer, wat de prijs ook mocht zijn. 
Op het hoogste kwaliteitsniveau echter stuitte Amerikaanse wijn vanwege zijn obsessie met de 
druif echter tegen een plafond, zoals de meest getalenteerde wijnmakers zich dat in de vroege 
jaren tachtig realiseerden. Deze mensen combineerden hun universitaire studies met werkervaring 
in Europa en geleidelijk aan verdween de 'wij tegen hen' mentaliteit die de aanvankelijke opkomst 
van de Amerikaanse wijn had vergezeld. Buitenlandse bedrijven begonnen te investeren in 
Amerikaanse wijngaarden en samenwerking werd nu net zo belangrijk als concurrentie. 
Het beste voorbeeld was de samenwerking van Robert Mondavi en Baron Philippe de Rothschild 
van Château Mouton-Rothschild in Bordeaux. Dat leidde in 1984 tot Opus One, tot dan toe de 
duurste wijn die uit Californië kwam. Aanvankelijk was Opus One controversieel, maar in 1987 gaf 
Robert Parker er een puntenwaardering van 93 aan. 
 
Namaakvilla's 
Duidelijk was dat de Amerikaanse wijnmakers bij uitstek in staat waren wijn te produceren die recht 
deed aan het karakter van de druif. Maar ze begonnen zich af te vragen of terroir en druiven 
samen niet nog meer konden opleveren.  
Denken over 'het beste' als een categorie op zich en niet enkel als een modificatie (de 'beste 
Bordeaux' of 'beste Cabernet') markeert het laatste stadium in de opkomst van de Amerikaanse 
wijn. De Amerikaanse wijnindustrie probeert nu traditie te enten op wat nog steeds een tamelijk 
nieuwe onderneming is. Dat kan rare vormen aannemen, zoals de architectuur van de wijnstreek in 
Noord-Californië, met zijn namaak Italiaanse villa's naast zestig jaar oude boerenschuren. Maar dit 
soort dingen is enkel de uiterlijke manifestatie van iets met meer substantie, namelijk een groeiend 
bewustzijn bij de Amerikaanse wijnmakers dat grote wijnen geschiedenis en traditie nodig hebben 
om echt groot te zijn (en te blijven). 
'Het beste' kan niet gedefinieerd worden in termen die exclusief over het heden gaan, net zomin 
als ze enkel in het verleden kunnen worden gedefinieerd. Terwijl dus de Amerikaanse wijn nog 
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steeds in termen van druiven wordt gedefinieerd, worden de beste wijnen steeds meer 
geïdentificeerd op basis van de druif in een context van wijngaard en wijnmakerij, verleden en 
heden. Californië loopt hierin voorop maar de lessen worden overgenomen door de andere nieuwe 
wijngebieden. 
 
Nieuwe uitdaging 
Het verhaal van de Amerikaanse wijn begint met een poging om Europese wijn na te maken in 
Amerikaanse wijngaarden. Gedurende de afgelopen driehonderd jaar eindigde die poging in 
mislukkingen, soms door de natuur, soms door menselijk falen. De opkomst begon pas toen de 
Amerikaanse wijnmakers, met hulp van wetenschap, technologie en soms hun onverhulde ambitie, 
wijn begonnen te maken op hun eigen termen. De resultaten waren indrukwekkend, zozeer dat de 
wereld hen navolgde. Maar uiteindelijk waren die termen te eenvoudig. 'Er was een moment', zei 
Robert Mondavi, 'dat ik echt voelde dat de technologie ons de controle gaf. Wij maakten deze 
schone, frisse, fruitige wijnen en ik dacht dat we het toppunt van perfectie hadden bereikt. Maar 
wat we vergaten was dat hoewel de wijnen lekker waren en goed gemaakt, beter dan in het 
algemeen de wijnen in de wereld, we niet het hart of de ziel van de wijn kenden.' De poging om 
juist dat te leren kennen, om het ideaal van het opnieuw gedefinieerde 'beste' te realiseren, 
markeert de volgende en wellicht de grootste uitdaging voor de Amerikaanse wijnmakers. Maar de 
uitdaging ligt er niet alleen voor hen maar voor alle wijnmakers in de wereld. Wijnregio's in de hele 
wereld produceren nu wijnen van ongeëvenaarde kwaliteit, zowel op het niveau van de 
massaproductie als die van de speciale wijn. De laatste twee decennia van de twintigste eeuw zijn 
een waarlijk gouden eeuw geworden voor wijn, in belangrijke mate geïnspireerd zowel door het 
succes als de nog steeds geldende belofte van de Amerikaanse wijn. 
 
Tendensen 
- In de beginjaren van de wijnbouw in de Napa Valley, werden druiven vaak geplant in een 

lappendeken patroon in wijngaarden waarin vele variëteiten waren gemengd. Maar de ervaring 
leerde dat het beter was als de druiven apart geplant zouden worden in locaties waar het 
microklimaat en de bodem zeer geschikt zijn voor deze druivensoorten. Er is daarom 
doorgedreven onderzoek om te kunnen bepalen welke druivensoort het best gedijt in welke 
bodem. 

- Het streven naar betere blends om een grotere complexiteit te bekomen. 

- Focus op Single Vineyard Wines, waarin duidelijk de kenmerken van een specifieke wijngaard tot 
uiting komen. 

- Er is veel onderzoek gedaan voor de ontwikkeling van een aangepast beheersproces van de 
wijngaarden. Er wordt dan ook op een zeer gestructureerde wijze te werk gegaan. 

 
Ondersteunend werk gebeurt vanuit de Napa Valley Vintners, een organisatie die niet alleen de 
wijnbouw promoot, maar ook zorgt voor uitwisseling van kennis binnen de groep van wijnboeren. 
Verder is er een Universitair Centrum voor ontwikkeling van de Wijnbouw opgericht (UC Davis 
Field Station in Oakville) 

                                                                  
 

                                                    

https://napavintners.com/trade/premiere_napa_valley.asp
https://napavintners.com/community/community_investment.asp


16 
 

Ter illustratie van al deze ontwikkelingen, hieronder nog enkele standpunten, uiteengezet in een 
Masterclass gegeven door Master of Wine Mark De Vere (werkt al 20 jaar voor Robert Mondavi): 
Oude en nieuwe wijnstijlen in de Californische wijnen (ontwikkelingen in de Californische wijnbouw 
over de laatste 40 jaar). Het wordt volgens hem tijd dat we ons beeld van Californische wijn 
bijstellen 

 
 

Blockbusters 
Natuurlijk worden de zware, lang op hout gelagerde, vette Chardonnay’s die we kennen nog steeds 
gemaakt, net als de overgeconcentreerde 'blockbusters' van Cabernet Sauvignon. Maar er is in de tussentijd 
veel gebeurd: er zijn nieuwe wijnmakers opgestaan die anders werken en een ander type wijn maken. We 
moeten ons beeld van wat Californische wijn is hoognodig bijstellen, zo is zijn boodschap. 
 
Visie op wijn 
Wat is er anders?  
In de eerste plaats de gewijzigde verhouding tussen druiventelers en wijnmakers. Vroeger waren de 
druiventelers onafhankelijk van de wijnmakers bezig om zoveel mogelijk rijp en gezond fruit af te leveren bij 
de wijnmaker. De wijnmaker op zijn beurt, moest het doen met wat hij aangeboden kreeg. Om de wijn te 
maken die hij voor ogen had, moest hij vaak allerhande technieken en trucs inzetten, wat niet altijd leidde tot 
de beste wijnen. De verhouding tussen wijngaard en kelder is nu helemaal veranderd: de wijnmaker staat 
met twee benen in de wijngaard en bepaalt in overleg met de druiventeler wat er moet gebeuren. Het besef 
is doorgedrongen dat wijn, in ieder voor een groot deel, in de wijngaard wordt gemaakt. 
Ten tweede is de visie van de jonge Californische wijnmaker anders dan die van zijn collega van dertig jaar 
geleden. De beroemde 'Paris Wine Tasting' in 1976, was een grote erkenning voor de kwaliteit van de 
Amerikaanse wijnindustrie. Het leidde er echter ook toe dat wijnmakers decennialang probeerden na te 
bootsen wat top was in Europa. Jonge wijnmakers verwerpen dat idee. Zij willen bijvoorbeeld geen 
Meursault maken, maar gewoon een goede eigen Chardonnay. De wijnbereiding wordt aangepast aan de 
ondergrond: geen nieuwe houten vaten, een zachte persing van de druiven en een malolactische vergisting 
van de Chardonnay, die gestopt wordt als de juiste zuurgraad is bereikt. Het resultaat is een frisse, wijn met 
een elegant, subtiel aroma van rijp fruit, citrus, abrikozen en mineralen. 
 
Verfijning 
Ook de visie van jonge wijnmakers over hoe rode wijn moet zijn is anders dan die van hun oudere collega's.  
Vroeger ging het vooral om concentratie in combinatie met overvloedig houtgebruik. Om zoveel mogelijk 
kracht en kleur uit de druiven te halen werden de gekneusde schillen en het sap van de druiven langdurig 
met elkaar in contact gebracht, tot wel een maand lang. Daarna werden de druiven onder hoge druk geperst 
om ook het laatste aan kleur en smaak te onttrekken. Om de minder aangename smaken die je op die 
manier aan de schillen en pitten onttrekt, zoals een overdosis fenolen en bitters, weer weg te werken moest 
de trukendoos weer open voor de refining: het verfijnen van de wijn. 
Jonge wijnmakers doen dat anders. Ze laten de druiven minder lang inweken. Vaak worden de druiven ook 
niet ontsteelt, maar worden hele trossen gebruikt, zowel bij de inweking en vergisting, als het persen. Dat 
lijkt tegenstrijdig, omdat je nog meer materiaal toevoegt dat bitters en fenolen bevat, maar omdat de trossen 
met lagere druk worden geperst zorgen de aanwezige stelen er juist voor dat de massa minder compact is 
waardoor het sap makkelijker kan weglopen. 
Dertig jaar geleden was het gebruikelijk om het druivensap op RVS te vergisten en daarna lange tijd op 
nieuwe houten vaten te leggen. Jonge wijnmakers omarmen de methode om de wijn vanaf het begin op 
houten vaten te vergisten. Ook dat lijkt tegenstrijdig, omdat ze juist minder hout gedomineerde wijnen willen. 
Maar de praktijk wijst uit dat door fermentatie op vat de smaken van het hout beter geïntegreerd worden in 
de wijn. Ook de tannines die worden afgegeven door het hout blijken minder drogend. 
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De opwarming van de aarde 
 
De opwarming van de aarde is een belangrijk item. Zeker omdat een temperatuursverhoging op 
termijn belangrijke gevolgen kan hebben voor de wijnbouw in Napa Valley. 
Volgens een studie van Stanford University zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat in 
Napa het druivenareaal tot 50 procent zal gaan inkrimpen in de komende 30 jaar als gevolg van de 
opwarming van de aarde. Tegen het einde van de eeuw zal het tot 20 procent gereduceerd zijn. 
Dat zijn enorme getallen en wijnbouwers moeten anticiperen om dit soort dingen tegen te gaan 
door het aanplanten van andere druivenrassen of de bladeren minder weg te halen en de druiven 
te beschermen tegen de zon. Ook kan men irrigatie toepassen en de regels minder streng maken.. 
 
Andere onderzoekers en sommige bekende en ervaren wijnbouwers relativeren dit en zeggen dat 
er nog een ruime marge zit op de temperaturen, waarbinnen wijnbouw mogelijk is.  
De laatste wijnjaren zijn in Napa bijzonder koel geweest, onder andere te wijten aan de verhoogde 
invloed van maritieme mistvorming… veroorzaakt door de klimaatverandering. 
 
Conclusie: Klimaatverandering zal invloed hebben op de wijnbouw. Dit zal niet altijd en overal 
dezelfde invloed zijn. In Napa Valley met zijn lappendeken van microklimaten zal dat zeker 
wisselende effecten geven. 
 

                                            
 
Als gevolg van de dreigende klimaatverandering is er een organisatie ontstaan (Napa Green) die 
de wijnbouwers wil sensibiliseren om tegen 2020  een programma van “best practices” voor zowel 
landgebruik als wijnproductie toe te passen: Afval recycling, Milieuvriendelijke productietechnieken, 
Watergebruik,  Hernieuwbare energie, Biologische wijnbouw 
 
Herkomstbenamingen, het concept  
 
AVA, het herkomstgebied van de wijn, is een begrip dat pas zijn intrede zag op 01-01-1983. 
Voordien kende de VS het concept van wijnbouwgebieden niet en bestond slecht een vage 
regelgeving die wijndomeinen toestond om vele geografische benamingen op hun wijnlabels te 
gebruiken. Door een gebied als AVA goed te keuren, zegt de BATF (Bureau voor Alcohol, Tabak & 
Vuurwapens) enkel dat deze regio zich van een ander gebied onderscheidt, maar niets over de 
kwaliteit, noch de vervaardiging van de wijnen uit dat gebied. Dit betekent dat, in tegenstelling tot 
sommige andere wijn producerende landen, de wijnmaker in Californië vrij is om :  

 

 

n druiven te oogsten.  
Dit alles gebaseerd op zijn eigen kwaliteitsnormen en op de kwaliteitsverwachtingen van zijn 
klanten. Uiteindelijk is het de consument die bepaalt of de wijnmaker alle juiste beslissingen heeft 
genomen. Om een hoge kwaliteit te waarborgen worden door de overheid in Californië strikte 
regels opgelegd op het gebied van wijnproductie, onder meer met betrekking tot :  

 

jngaarden  

 



18 
 

Een appellation of origin, of herkomstbenaming, kan in de Verenigde Staten de naam zijn van: 
 

een staat (bv. Californië) 100% van de druiven in deze wijn moeten binnen de grenzen van die 
staat verbouwd zijn. Wijnen met deze herkomstbenaming zijn vaak een blend (mengsel) van 
wijnen uit verschillende streken in die staat.  
 

 een provincie (county) of provincies (bv. Sonoma = politieke onderverdeling) Er groeien 
druiven in 37 van de 58 counties in Californië. Minstens 75% van de druiven in deze wijn moet uit 
deze county komen. Een herkomstbenaming van twee, niet meer dan drie counties, is toegestaan 
als alle druiven uit de aangegeven counties komen en er op het label staat hoeveel procent van de 
druiven uit welke county komt  

 een American Viticultural Area (AVA) (bv. Napa Valley) is een gebied met grenzen, gevormd 
door geografische factoren zoals klimaat, bodemsoorten en hoogte, natuurlijke eigenschappen en 
soms historische zaken. Als een etiket een AVA aangeeft, moet minstens 85% van de druiven in 
die wijn uit dat gebied komen. Er zijn op dit moment 193 gebieden in de Verenigde Staten, 
waarvan 108 binnen de grenzen van Californië, die als AVA worden erkend.  
 
Het concept van 'terroir' wordt tegenwoordig overal in Californië toegepast en in de praktijk zal dat 
spelen voor wijnbouwers die wijndruiven inkopen en, voor wineries die wijngaarden bezitten in 
verschillende appellaties en om een of andere reden (beperkte kwantiteiten, gewenste effecten 
voor assemblage) bepaalde cuvées willen mengen.  
Bijkomende regels zijn:  
 

Wijnsoort De naam van één of meer druivenrassen mag alleen worden gebruikt indien er op het 
etiket ook een herkomstbenaming (AVA) staat aangegeven. Als ten minste 75% van de druiven in 
een bepaalde wijn van een specifieke soort zijn, bv. Zinfandel, dan mag het wijnlabel Zinfandel 
vermelden. De namen van twee of meer druivenrassen mogen alleen worden gebruikt als het 
percentage ervan staat aangegeven op het etiket.  

Specifieke wijngaard Als de naam van een individuele wijngaard staat aangegeven, moet 
minimaal 95% van de gebruikte druiven van die wijngaard komen. De namen van specifieke 
wijngaarden mogen alleen worden genoemd als op het label tevens een officieel goedgekeurde 
AVA staat, zoals een county (provincie) of een wijnbouwgebied.  

Oogstjaar Dit is het jaar waarin de druiven geoogst zijn. Minimaal 95% van de druiven in de wijn 
moet in dat jaar zijn geoogst. De wijn moet tevens een AVA op het etiket vermelden.  
 

Naam en adres van de producent Het is verplicht 'Bottled by', gevolgd door de naam en het 
adres van de bottelaar, te vermelden op een wijnetiket. De volgende woorden mogen worden 
toegevoegd aan de term 'Bottled by':  
 

'Produced by' of 'Made by' betekent dat het genoemde wijnhuis minimaal 75% van die wijn op 
het vermelde adres heeft gefermenteerd.  

 

'Blended by' betekent dat het wijnhuis deze wijn op het genoemde adres heeft gemengd.  

 

'Cellared by', 'Vinted by' of 'Prepared by' betekent dat de wijn een bewerking heeft ondergaan 
bij het genoemde wijnhuis.  
 

 De term 'Estate bottled' is toegestaan indien het wijnhuis dat de wijn bottelt, én de wijngaarden 
waar alle druiven in die wijn vandaan kwamen, in hetzelfde wijnbouwgebied liggen. Verder moet de 
wijn in een continu proces zijn geproduceerd en mag deze het wijnhuis tijdens de productie niet 
verlaten hebben. 
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De AVA’s van Napa Valley 

Binnen de Napa Valley zijn er regio's die beschikken over verschillende microklimaten en 
terreinen, Die zorgen dan ook voor herkenbare kenmerken van de druiven die in deze gebieden 
groeien. 
Wijnboeren en -telers hebben zelf deze gebieden afgebakend  en voor goedkeuring  als AVA aan 
de overheid voorgelegd.  

 

 

 

De Napa Valley kreeg zijn eigen AVA in 1981. In Californië is het de eerst erkende AVA en de 
tweede in de Verenigde Staten. Binnen de Napa Valley benaming bestaat 16 subappellaties, 
waaronder:  

Atlas Peak, Calistoga, Chiles Valley District, Diamond Mountain District, Howell Mountain, Los 
Carneros, Mt. Veeder, Oak Knoll District van Napa Valley, Oakville, Rutherford, St. Helena, Spring 
Mountain District, Stags Leap District, Yountville en Wild Horse Valley. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.atlaspeakappellation.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.howellmountain.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.carneros.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.carneros.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.mtveederwines.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.oakknolldistrictofnapavalley.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.oakvillewinegrowers.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.rutherforddust.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.appellationsthelena.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fstagsleapdistrict.com%2F
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Atlas Peak AVA 

Klimaat: Koel, beïnvloed door bergen, met temperaturen van ongeveer 5 tot 10°C koeler dan de 
dalbodem in de zomer. Boven de mistlijn is het dagverloop klein, met zomertemperaturen die 
zelden boven 32°C komen 
Hoogte: 231 m tot 792 m. 
Neerslag: 96 cm jaarlijks. 
Bodem: Vulkanische oorsprong, met rode basalt, ondiep met beperkte waterretentie, irrigatie is dus 
vaak essentieel. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon: heldere bessen en kersen en hogere zuurgraad dan 
wijnen uit Stags Leap District. Chardonnay: Crisp, bloemen, aromatisch, met kenmerkende peer, 
minerale smaken en lichte zuurgraad. 

Calistoga AVA 

Klimaat: Warm tot heet, afhankelijk van tijd van het jaar, lagere vochtigheid, temperaturen: zomer 
hoogste temperatuur 32°C en herfst laagste temperatuur 11°C. Dit is het gevolg van maritieme 
lucht vanuit het noordwesten. Koele middag- en avondbriesjes 
Hoogte: 92 tot 370 m 
Neerslag: 96,5 tot 150 cm jaarlijks 
Bodem: Bijna volledig van vulkanische oorsprong, bodems variëren van rotsachtige, steenachtige 
leem op de hellingen, tot leem met kiezel en keien in de alluviale afzettingen, naar zwaardere 
zand-klei 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Syrah, Petite Syrah 

Chiles Valley District AVA 

Klimaat: Vrij warme zomerdagen 28,8 tot 31°C, maar door grotere  hoogte en in de zomer mist bij 
nacht, heel koud 's nachts (onder 10° C). Door de koudere winters en lentes en sterke wind, komt 
de oogst later dan op de dalbodem in Oakville. 
Hoogte: 242-394 m). 
Neerslag: 88 cm jaarlijks. 
Bodem: in de dalbodem, voornamelijk alluviale bodem met ziltige klei, samenstelling van maritieme 
oorsprong, met goede vruchtbaarheid. De hellingen hebben meer een klei-leem en steenachtige-
klei samenstelling, meestal maritiem van oorsprong, met vulkanische rotsen en minder 
vruchtbaarheid. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Cabernets hebben meestal 
een weelderige, stevige textuur met goede zuren, stevige tannine en kenmerkende kersen-bramen 
smaken. Merlot heeft meestal levendige zwarte kersen smaak gemengd met een vleugje van 
cacao. 

Coombsville AVA 

Klimaat: Gematigd klimaat beïnvloed door de nabijheid van de San Francisco Bay (maritieme 
lucht) 
Hoogte: De meeste wijngaarden liggen in de zone van 30-150 m, Een klein gedeelte ligt boven de 
300 m. 
Neerslag: Gemiddelde neerslag is 62 cm per jaar in de afgelopen 100 jaar 
Bodem: Voornamelijk verweerd vulkanisch gesteente en alluviale afzettingen uit het  Vaca-
gebergte dat de regio omringt. 
Belangrijkste rassen: gedomineerd door Cabernet Sauvignon op de hellingen. Merlot, Chardonnay, 
Syrah en Pinot Noir in de lagere, koeler sites. 
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Diamond Mountain District AVA 

Klimaat: Meer gematigde temperaturen met lagere maximale temperaturen en hogere minimum 
temperaturen dan de Noordelijke Napa Valley vloer, als gevolg van het reliëf en de hoogte. 
Aanzienlijk koeler dan de dalbodem in de buurt van Calistoga in het groeiseizoen (10 tot en met 
32°C). 
Hoogte: 130 tot 530 m 
Neerslag: 135 cm jaarlijks. 
Bodem: Overgebleven, omhoog gestuwde bodems van vulkanische oorsprong, vaak roodachtig en 
zeer verfijnd, zelfs korrelig in textuur, samengesteld uit verweerde sedimentaire en vulkanische 
oorsprong. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc: stevig gestructureerd, rijk, met ferme 
tannines als ze jong zijn, met zwarte bessen, mineralen en ceder. Minder soepel en vlezig dan 
wijnen van de vallei of de hellingen, met goed verouderingspotentieel. Chardonnay: Vol, maar ook 
met minerale, groene appel-perzik aroma's met vrij stevige aciditeit. Minder rijk getextureerd dan 
wijnen van de valleivloer. 

Howell Mountain AVA 

Klimaat: Vergelijkbaar met de tegenoverliggende Spring Mountain AVA, echter iets warmer en 
droger. Vooral toe te schrijven aan de invloed van de sterke middagzon. Vrij koele nachten en de 
hogere ligging zorgen voor een goede zuurtegraad. 
Hoogte: 184 aan 675 m. 
Neerslag: 125 cm jaarlijks. 
Bodem: Overwegend vulkanische, ondiepe bodem. Drainage is groot, lage vruchtbaarheid. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel: krachtige, stevige, bramensmaak en 
vaak rijkelijke tannines, met uitstekende zuurgraad voor veroudering. Chardonnay, Viognier: Pezig, 
stevig en niet zo fruitig als die van de dalbodem, meer citrus en steenvruchten. 

Los Carneros AVA 

Klimaat: Koel, met maritieme wind die vanuit de San Pablo Bay en door de Petaluma-kloof naar 
het westen gaat. Hoge temperaturen tijdens de zomer die echter zelden hoger zijn dan 27°C met 
minder variatie gedurende de dag. 
Hoogte: 4,6 tot 124 m. 
Neerslag: Laagste in Napa Valley: 7,2 tot 9,6 cm jaarlijks. 
Bodem: Vooral kleigrond, zeer ondiep in het algemeen. Meer leem en alluviale hellingen in het 
noordelijke deel. Opbrengsten worden meestal beperkt door de harde klei-ondergrond, waardoor 
de wortels niet diep kunnen gaan. 
Belangrijkste druiven: Chardonnay: Mineraal, peer-appel en kruidig. Merlot: pezig en licht kruidig, 
met fijne tannines en slanke structuur. Pinot Noir: rijpe kersen, kaneel, kruidig, met aardse tonen 

Mount Veeder AVA 

Klimaat: Koel tot gematigd. De meeste wijngaarden liggen boven de mistlijn. Dit betekent warmere 
nachten en koelere dagen en minder dagverloop dan op de dalbodem. Typisch zijn de hoge 
temperaturen in het midden van de zomer (30°C). 
Hoogte: 183 tot en met 650 m. 
Neerslag: jaarlijks 87,5 cm. 
Bodem: Sedimentair, voormalige zeebodem, ondiep en over het algemeen goed gedraineerd, 
meer aciditeit, lage vruchtbaarheid. Zand of zand-leem textuur. 
Belangrijkste druiven: Bewaarpotentieel is een kenmerk van Mount Veeder wijnen. Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Zinfandel: Lage opbrengsten geven rode wijnen met een ferme, tanninerijke 
structuur met sterke aarde-bessen aroma's en rijke, maar krachtige smaken. Chardonnay: 
mineraal, appel, zelfs citrus-smaken met goede zuren 



22 
 

Oak Knoll District van Napa Valley AVA 

Klimaat: Gematigd tot koel. Maritieme lucht en mist kunnen blijven tot halverwege de ochtend. Late 
middag briesjes treden vaak op, meestal iets koelere temperaturen dan in de noordelijke vallei. In 
het midden van de zomer kunnen hoge temperaturen (33,3°C) bereikt worden die ’s nachts 
kunnen dalen tot ongeveer 10°C. 
Hoogte: zeeniveau tot 244 m 
Neerslag: 90 cm jaarlijks. 
Bodem: De alluviale afzetting gevormd door Dry Creek is bepalend voor de kenmerken van het 
district. Het noordwestelijk gebied bestaat uit vulkanisch bodems, met stenen of kiezel. In de 
Zuidelijke en Oostelijke gebieden is er een overgang van grind naar ziltige klei-leem. 
Belangrijkste druiven: Chardonnay, Merlot en Cabernet Sauvignon. Merlot en Cabernet Sauvignon 
profiteren van een langer groeiseizoen met iets koelere temperatuur, hoewel de grootte van de 
druivenstokken meestal minder is dan in andere AVA’s. Elegante stijl met fruitsmaken van cassis, 
tabak en kruiden, typisch voor Bordeaux-stijl rood. Chardonnay: smaken van crisp, appel, 
mineraliteit, tropische vruchten met fijne zuurgraad. 

Oakville AVA 

Klimaat: Gematigd warm, met temperaturen 34-35,5°C in de zomer, maar ook nog steeds sterk 
beïnvloed door de mist in de nacht en vroege ochtend, die de zuurtegraad goed helpt te houden. 
Het oostelijke deel van de AVA krijgt meer van de warmere middagzon. 
Hoogte: 23 tot 150 m. 
Neerslag: jaarlijks 87,5 cm. 
Bodem: Voornamelijk sedimentaire kiezelhoudende alluviale leem aan de westzijde, met meer 
vulkanische maar zwaardere bodems op de oostelijke kant. Lage tot gematigde vruchtbaarheid en 
vrij diep, met gemiddelde waterretentie. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot: rijpe bes en munt, rijke textuur en vol, stevige 
structuur getemperd door rijke vruchten. Sauvignon Blanc: Vol, metalig, maar zeer vlezig. 

Rutherford AVA 

Klimaat: Matig warm, nog steeds marginaal beïnvloed door vroege ochtendmist. Westelijk gebied 
is koeler, met minder late middagzon, ’s middags getemperd door maritieme winden. (Deze AVA is 
gemiddeld een beetje warmer dan Oakville en Stags Leap District). Normale zomertemperaturen 
met een piek tot 34-35,5°C met goede spreiding over de dag. 
Hoogte: 33 tot 150 m. 
Neerslag: 95 cm jaarlijks. 
Bodem: Westelijke oever is sedimentair, kiezel-zand, alluviaal, met goede waterretentie en 
gemiddelde vruchtbaarheid. De oostelijke kant heeft meer vulkanische bodems, matig diep en 
vruchtbaarder. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Zinfandel: heel intens kers en 
minerale, bijna aardse aroma's. Smaken zijn vol, rijp, bessen, met stevige, maar soepele tannines 
voor langere veroudering. 

Spring Mountain District AVA 

Klimaat: Vergelijkbaar met Mount Veeder AVA, met koel weer en kleiner dagverloop. Vrij koele 
nachten en grote hoogte zorgen voor goede zuren. 
Hoogte: 184 aan 675 m. 
Neerslag: 125 cm jaarlijks. 
Bodem: Voornamelijk sedimentair; verweerde zandsteen-shist, lemig en brokkelig in textuur. 
Drainage is hoog, lage vruchtbaarheid. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel: krachtige, stevige, bramen-bessen 
smaken en vaak rijkelijke tannines, met uitstekende zuurgraad voor veroudering. Chardonnay, 
Viognier: Pezig, stevig en niet zo fruitig als die van de dalbodem, meer citrus en steenvruchten. 
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Saint Helena AVA 

Klimaat: Warm, als gevolg van betere bescherming tegen westelijke heuvels, met minder mist of 
wind. In dit  smalste deel van de Napa Valley vloer is er meer warmtereflectie van de heuvels. In 
het midden van de zomer loopt de temperatuur vaak op tot 30-35°C. 
Hoogte: 46 tot en met 152 m. 
Neerslag: 95 tot en met 101 cm jaarlijks. 
Bodem: Aan de zuidelijke en westelijke randen meer sedimentaire, grind-klei bodems, met lagere 
vruchtbaarheid en gematigde waterretentie.  
Verder naar het noorden en het Oosten zijn bodems vooral van vulkanische oorsprong, dieper en 
vruchtbaarder. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot: diepe, rijp, vaak jam-achtige 
smaken, met stevige tannines voor de structuur en zuren voor lange lagering. Aantrekkelijk 
aroma's van bessen en zwart fruit. Syrah, Viognier: Vlezig, soepel en iets aardetinten. Zinfandel: 
bramen, goed gestructureerd. Sauvignon Blanc, fris, passievruchten en citroen, crisp, geen gras 

Stags Leap District AVA 

Klimaat: Gematigd warm, met na de middag een maritieme wind die fungeert als een 
'airconditioner' om de warmere lucht die uitstraalt van de kale rotsen van Stags Leap en de 
omringende heuvels, af te koelen. In deze AVA is het vaak tot 6°C warmer dan in de Yountville 
AVA.  In het midden van de zomer zijn er temperaturen tot 37,7°C, meer regelmatig tussen 32-
34°C. 
Hoogte: 20 tot en met 123 m. 
Neerslag: 75 cm jaarlijks. 
Bodem: Vulkanisch grind-leem op de vloer van de vallei, met rotsachtige hellingen, en lage tot 
matige vruchtbaarheid als gevolg van harde kleilagen in de ondergrond (60 cm tot en met 2 m). 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese: onderscheidt zich door 
weelderige, fluweelachtige texturen en smaken van de fijne geparfumeerde kersen en rode 
bessen, ondersteund door zachte tannines. Chardonnay, Sauvignon Blanc: Rond en rijp, vooral 
Sauvignon Blanc, toch behouden ze citrus en appel smaken. 

Wild Horse Valley AVA 

Klimaat: Een warmer gebied ten oosten van Napa Valley, maar nog steeds beïnvloed door zowel 
de hoogte als de heersende winden afkomstig van Suisun baai in het zuidoosten. 
Hoogte: 123 tot 460 m. 
Neerslag: 94 cm jaarlijks. 
Bodem: Vulkanische oorsprong, rode basalt, ondiep met beperkte waterretentie, irrigatie is dus 
vaak essentieel. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Sangiovese: bessen en kersen, meer zuurgraad dan 
wijnen uit Stags Leap District. Chardonnay: Crisp, floraal, aromatisch, kenmerkende peer-mineraal 
smaken en lichte zuurgraad. 

Yountville AVA 

Klimaat: Gematigd, met duidelijke koele maritieme invloed. Mist zorgt ’s zomers voor koele 
morgen. Maritieme winden houden de middagen comfortabeler dan hogerop in de vallei. In het 
midden van de zomer lopen de temperaturen op tot 32°C, met merkbare schommelingen tijdens 
de dag (13°C). 
Hoogte: 6 tot en met 61 m. 
Neerslag: 80 cm jaarlijks. 
Bodem: Voornamelijk kiezelhoudende ziltige leem van sedimentaire oorsprong en kiezelhoudende 
alluviale bodem met rots, matig vruchtbaar. 
Belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot: Yountville is het meest gunstig voor Cabernet 
en Merlot met rijpe geuren en rijke, maar soepel smakende stevige tannines. 
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De Wineries van Napa Valley:
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    Robert Mondavi                                                                                  Opus One 

   
Peju                                                                                                       Stirling                                         Round Pound                             

  
            Stirling                                                                                       Groth 

       
             Castello di Amoroso                                                                Mumm Napa 
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Informatie: 

 
Napa Valley: 
 
https://napavintners.com/ 
 
http://www.napavalley.com/ 
 
http://www.visitnapavalley.com/ 
 
http://www.winecountry.com/explore/napa-valley/ 
 
http://www.discovercaliforniawines.com/discover-california/north-coast/napa-valley/ 
 
http://www.napalinks.com/ 
 
 
Algemeen Amerikaanse Wijn: 
 
http://www.appellationamerica.com/ 
 
http://wineamerica.org/ 
 
http://americanwineries.org/ 
 
 
Wineries: 
 
http://www.beringer.com/ 
 
http://montelena.com/ 
 
http://www.florasprings.com/ 
 
http://www.hesscollection.com/ 
 
https://www.inglenook.com/ 
 
 
Film Bottle Shock: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zGM0O15Iw5Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wka6UP61Yzo 
 
http://www.remkedelange.nl/film.php?artikel_id=398 
 
 
Naslagwerken: 
 
Larousse Wijnencyclopedie 
Spectrum Wijnatlas 
The California Directory of Fine Wineries 
Napa Valley Guide Book 

https://napavintners.com/
http://www.napavalley.com/
http://www.visitnapavalley.com/
http://www.winecountry.com/explore/napa-valley/
http://www.discovercaliforniawines.com/discover-california/north-coast/napa-valley/
http://www.napalinks.com/
http://www.appellationamerica.com/
http://wineamerica.org/
http://americanwineries.org/
http://www.beringer.com/
http://montelena.com/
http://www.florasprings.com/
http://www.hesscollection.com/
https://www.inglenook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zGM0O15Iw5Q
https://www.youtube.com/watch?v=wka6UP61Yzo
http://www.remkedelange.nl/film.php?artikel_id=398
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… om te beginnen, maak kennis met California…..  

Beringer Classic Chardonnay - California 

   

Toen Jacob en - eerder al - Frederick Beringer uit Duitsland emigreerden naar de Verenigde 
Staten, vestigden ze zich eerst in New York. Pas later trokken de broers naar Californië om daar 
wijn te gaan maken. Zo werd in 1876 het inmiddels vermaarde wijnhuis Beringer opgericht. De 
Beringer Vineyards, de oudste wijngaarden van heel Napa Valley, zijn sindsdien altijd in bedrijf 
gebleven. Ook de wijnmakers van Beringer gaan lang mee; de huidige, Laurie Cook, is in de lange 
historie nog maar de zevende. Het is tekenend voor de continuïteit en consistentie die het bedrijf 
kenmerken. Vandaag de dag staat Beringer voor prijswinnende kwaliteit. In de Top 100 van de 
gezaghebbende Wine Spectator heeft het huis zelfs meer vermeldingen dan enig ander wijnbedrijf, 
waar ook ter wereld. 

Smaaktype Wit - Vol en rond 

Smaak Een mooi exponent van Californische Chardonnay. Rijpe appelgeuren, 
citrusaroma's en een vleugje vanille ronden de smaak af. Door de balans van mooi 
fruit, zachte kruiden en een frisse afdronk, gaat de wijn goed samen met heel veel 
gerechten. 

Druivenras Chardonnay 

Streek Californië 

Alcohol  14% 

     

 

http://www.buyyourwine.com/wit-vol-en-rond.html
http://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/C#Chardonnay
http://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/A#Afdronk
http://www.buyyourwine.com/glossary/view/letter/C#Chardonnay
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1. Château Montelena – Sauvignon Blanc  Napa Valley – 2013 
 

                          

Chateau Montelena is gesticht in 1882 door Alfred Tubbs, naar Amerikaanse begrippen dus zeer 
oud. De renaissance van het wijndomein, onder de leiding van James Barrett, begon in 1972 met 
de herbeplanting van de Estate Vineyard. Vandaag wordt de traditie verder gezet. Zoon Bo,  
wijnmaker in Chateau Montelena vanaf 1982, is nu de Master Winemaker. Na meer dan 30 jaar 
ervaring met dezelfde wijngaard en variëteiten, zijn de wijnen van Chateau Montelena Estate 
erkend  als wereldklasse.. 
Michel Reybier, eigenaar van 2e cru classé Château Cos d'Estournel in Saint-Estèphe, heeft het 
wijngoed overgenomen 
 

De eerste wijn is direct een klassieker. Het was Château Montelena dat zorgde voor de grootste 
verrassing door alle Premier- en Grand Cru Bourgognes te verslaan, met zijn Chardonnay. Die wijn 
is inmiddels opgenomen in het Amerikaans Cultureel erfgoed. Jammer genoeg is de Chardonnay 
net wat te exclusief om op te nemen in deze proeverij, maar het huis is zo sprekend voor de 
Amerikaanse wijnhistorie dat we het wel moesten opnemen.  
 

We hebben gekozen voor de Sauvignon Blanc. Deze druif is een beetje een ondergeschoven 
kindje in Californië. Iedereen moet in Napa altijd Chardonnay hebben. Er staat in Napa 190.612 
ha. wijngaard aangeplant, slechts 6257 ha. hiervan is Sauvignon Blanc. Maar er staan steeds 
meer wijnmakers op die inspiratie halen uit Frankrijk (Loire en Rhone) of uit Italië (Piëmonte en 
Toscane)  
Een kleine “block” van 30 jaar oude wijnstokken, grenzend aan de Chardonnay wijngaard in het 
westen van Oak Knoll. Entstokken die afstammen van de bekende To Kalon wijngaard. 
Het is verwonderlijk dat hier Sauvignon Blanc geplant werd op een moment dat er een 
ongelooflijke vraag naar Cabernet Sauvignon was. 
Château Montelena laat een klein gedeelte (drie barriques) op hout fermenteren, de rest van de 

wijn fermenteert op roestvrijstaal. Er vindt geen rijping op houten vaten plaats, na de fermentatie 

wordt de wijn volledig op RVS gelagerd, hier vindt wel een geregelde battonage plaats. Dit zorgt er 

voor dat de wijn zijn frisse karakter bewaart, maar er ook diepgang is te vinden in de wijn. 

Serveren: Temperatuur: 10°C. 

Rijk en stroperig. 

Neus: Perzik, oranje bloesem, verse bloemen. Na +- een minuut: rijpe meloen,  een hint van vers 

gemaaid gras. Grapefruitsap en aardbeien geven een subtiele romigheid, kiwi, banaan, lemon 

curd, subtiele kruiden 

Mond: de zuren gaan door tot het einde 

Wijn/spijs: Salade Caprese met vanilleolie, Carpaccio van tonijn met sesamzaad en frisse 

dressing. 



30 
 

2. Flora Springs – Napa Valley Chardonnay - 2013  

In 1977 kochten Jerry en Flora Komes een verlaten “Ghost Winery” om er na hun pensioen te 
gaan wonen. Hun zoon John stelt voor de oude winery nieuw leven in ten blazen. Zo ontstaat Flora 
Springs. 
Ondertussen hebben reeds drie generaties van de families Komes en Garvey (wijnmakers) 
baanbrekend werk verricht. Ambachtelijke wijnbereiding met aandacht voor innovatie. 
Ze waren bij de eersten die ’s nachts oogstten, duurzame wijnbouw en biologische 
productiemethodes toepasten. 
Flora Springs wordt niet voor niets een van de ongeslepen diamanten van Napa Valley genoemd.  
 

              
Chardonnay is nog altijd de meest toonaangevende witte druif is in Californië̈. Ook is het nog 
steeds de meest aangeplante druif in het algemeen. Alhoewel Cabernet Sauvignon en Pinot Noir 
wel terrein aan het winnen zijn. Er heeft ook duidelijk een verandering plaatsgevonden in de stijl 
van de Californische Chardonnay. Tot voor kort verwachte iedereen bij een Californische 
Chardonnay een volle vette wijn. Het overmatig gebruik van Amerikaans hout gaf een rijke vanille 
toon aan de wijn en het mondgevoel was haast “olieachtig”. Veel wijnmakers zijn hier van terug 
gekomen en zoeken u ook meer naar de verfijning in hun Chardonnay ’s.  
Lagering:  
8 maanden (15% oak barrels, 22% oak ovals, 63% stainless steel tanks). In plaats van 100% nieuw 
hout heeft Flora Springs gekozen voor 35% gebruikte vaten en voor 75% Frans hout. Dit geeft veel 
minder vanille tonen dan het Amerikaanse hout. Alles wijst erop dat er een meer “Bourgogne Stijl” 
wijn gemaakt wordt. 
Wijngaarden:  
Een combinatie van Oakville, Saint Helena (valley floor = warmer) en Carneros (koeler) 
Oogstjaar:  
2013 was een goed jaar: zonnige dagen, koele avonden and geen hoge pieken of reg van 
betekenis 
Serveren: 
Glassuggestie: grote ballon glazen / Bourgogne glazen 
Temperatuur: 12°C 
Karaf: ja 
Wijn/spijs: 
- Zeetong in de roomboter gebakken 
- Zeebaars met Provençaalse groenten 
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Napa Valley: The Grand Tasting 
“ The Maasland Judgement” 

 

 

 

 

15 april 2016 - De Beurs Maaseik 
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3. The Hess Collection – Allomi – Cabernet Sauvignon - 2012 
 

                  
 
Hoe Amerikaans ook, The Hess Collection is opgericht door een Zwitserse ondernemer: Donald 
Hess. Hij raakte tijdens een zakenreis verliefd op de omgeving rondom Mount Veeder in Napa 
Valley. In 1978 kocht hij zijn eerste wijngaarden op de vulkanische hellingen van Mount Veeder. In 
1983 maakte hij zijn eerste wijn onder het label The Hess Collection. Sinds 1999 maakt hij 
prachtige wijnen met hulp van wijnmaker Dave Guffy.  
Tegenwoordig heeft het bedrijf nog steeds wijngaarden op Mount Veeder, maar bezit het ook 
Su’skol en Allomi in Napa Valley en Shirtail Greek in Monterey. Allemaal zijn ze duurzaam, onder 
het motto: ‘Zorg goed voor het land en geef terug wat je neemt.’ 
 
Een echte ‘Napa Cab’. De Allomi Cabernet Sauvignon van The Hess Collection is een typische 
Californische wijn. Maar dan een tikje eleganter. De Allomi Cabernet Sauvignon heeft een 
intense, donkerrode kleur. Alleen de beste druiven worden gebruikt voor deze Californische wijn. 
De Cabernet Sauvignon druiven rijpen 12 tot 13 maanden in eiken houten vaten (35% nieuw). En 
dat proef je. De geur is krachtig met aroma’s van donker geleiachtig fruit, vooral kersen, en 
subtiele tonen van specerijen, zoethout, vanille, bitterzoete chocolade en hout. De wijn heeft een 
rijke en ronde smaak met daarin rijpe pruimen en frambozen. In de aanhoudende afdronk vind je 
zachte en ronde tannines. 
Deze elegante Cabernet Sauvignon smaakt heerlijk bij diverse robuuste roodvleesgerechten, 
lamskarbonade met gekarameliseerde ui en gegrilde groente, houtoven pizza’s, belegen kazen en 
lichte blauwschimmelkazen. 
 

o Appellation: AVA Napa Valley 

o Alcoholpercentage: 14,5% 

o Druiven: 100% Cabernet Sauvignon (6 verschillende Cabernet klonen) Selectie: Handmatig 

o Op dronk: Nu tot 2023 

o Beoordelingen: 98 / 100 punten oogstjaar 2013  

 
De Allomi wijngaard ligt op de oostelijke voet van Howell Mountain. In een van de meest afgelegen 
gebieden van Napa County: Pope Valley. Hier rijpen de druiven optimaal door de combinatie 
van het lange en warme groeiseizoen en de goed gedraineerde grond. 
Het terroir bestaat uit een dunne laag klei met daaronder alluviale bodem. De regio staat bekend 
om de hete zomers en erg koude winters. De wijngaard is 85 hectare groot en bestaat uit 35 delen 
met zes verschillende klonen van Cabernet Sauvignon. Zo ontstaat een diversiteit aan 
smaken en complexiteit. 
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4. Inglenook 1882 Niebaum Estate – Rutherford - 2012 

Inglenook is een beroemd wijnhuis. Het staat bekend als een van de beste wijnhuizen in de hele 

wereld. Het wijnhuis Inglenook is 130 jaar oud en heeft door al die jaren heen alleen maar 

kwaliteitswijnen geproduceerd. Om de hoge kwaliteit van dit wijnhuis goed te kunnen illustreren 

kan een mooi citaat van Gustave Niebaum uit 1890 gebruikt worden: "Ik ben niet van plan om 

geld te verdienen van mijn wijngaarden door veel goedkope wijn te produceren. Ik wil een 

Californische wijn maken die gewild is bij kenners en net zo'n hoge prijs kan hebben als wijnen 

uit Frankrijk, Duitsland of Spanje en ik ben bereid om al mijn geld uit te geven voor dit resultaat". 

 

 
 
Geschiedenis 

In 1831 kwam George Calvert Yount in Californië en zag de schoonheid van de Napa Vallei. Hij 
heeft toen een stuk land genaamd Rancho Caymus gekregen van een generaal omwille van zijn 
vriendschap met hem. In 1838 plantte hij de eerste wijngaarden in de Napa Vallei. Toen in 1848 
Californië werd overgedragen aan de Verenigde Staten werden officiële eigenaren toegewezen 
aan de landerijen in Californië. In 1863 werd George C. Yount de eigenaar van het Rancho 
Caymus landgoed. 
Een jaar later gaf Yount het landgoed aan zijn zus en aan zijn kleindochter: het begin van de Napa 
Vallei zoals wij die vandaag de dag kennen. Zijn kleindochter kreeg 420 ha, en zijn zus kocht 
samen met haar man William Campbell Watson een boerderij van 32 ha en gaf die de naam 
Inglenook wat een Schotse uitdrukking voor 'gezellige hoek' was. Dit was het begin van het 
wijndomein Inglenook. 
In 1880 werd het domein overgekocht door Gustave Niebaum, een Finse kapitein van een schip 
die op een expeditie naar Amerika plotseling rijk was geworden. Naast Inglenook kocht hij ook 
naburige stukken land om zijn wijnhuis uit te breiden, en hij had al snel 445 ha land. Niebaum was 
een geniale man; hij had meer dan 600 boeken vol met informatie over het produceren van wijn en 
hij plantte twintig verschillende soorten druiven om uit te zoeken welke de beste waren voor de 
wijngaarden. Toen hij in 1908 overleed werd Inglenook voor een jaar gesloten omdat er geen 
eigenaar gevonden kon worden die over dezelfde kwaliteiten beschikte als Gustave Niebaum.  
In 1911 werd Inglenook heropend door de weduwe van Niebaum, Susan, die hulp zocht van 
vrienden ( B. Arnold & Co). Er werd ongeveer 190.000 liter wijn geproduceerd waarvan de helft elk 
jaar in de kelder werd bewaard om 6 jaar later te worden verkocht. Inglenook ‘s reputatie werd nog 
sterker en Inglenook kreeg 17 medailles bij de Panama Pacific International Exposition in 1915. 
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In 1933 kwam John Daniel, de zoon van Susan's nichtje bij Inglenook, en toen Susan in 1936 
overleed nam John het bedrijf over. John had dezelfde instelling als zijn oom: "Het gaat om trots, 
niet om winst". Hij deed het goed, de wijnen van Inglenook kregen veel waardering van 
wijnkenners en werden bij de beste rode wijnen geplaatst. In 1964 verkocht Daniel het wijnhuis 
aan United Vintners die hem beloofd hadden dezelfde stijl van produceren te behouden. Zij deden 
dit echter niet. In 1969 werd Inglenook verkocht aan Hublein en de wijngaarden werden 
geruïneerd, hij verving de dure druiven door goedkopere en makkelijkere druiven en 
gebruikte  gevaarlijke pesticiden op wijngaarden die daarvoor volledig organisch waren. Toen hij in 
1971 overleed werd Inglenook geveild en werd het opgekocht door projectontwikkelaars die er 
huizen wilden plaatsen, maar gelukkig werd het landschap in 1974 beschermd en mocht het alleen 
voor landbouw gebruikt worden.  

In 1975 kocht Francis Ford Coppola het landgoed van Inglenook over, echter mocht hij het 
wijndomein nog niet Inglenook noemen omdat deze naam nog in bezit was van Heublein en 
pas een paar jaar geleden, in 2011, kreeg Francis het recht zijn domein Inglenook te 
noemen. Ook in 2011 kwam er een nieuwe directeur in het wijndomein, de Fransman Philippe 
Bascaules, die de afgelopen 21 jaar wijn heeft gemaakt voor Chateau Margaux. 

Productie 

Het huidige domein Inglenook assembleert de productie die het wijndomein in haar 'Gouden 

tijdperk' had onder de leiding van John Daniel. De instelling is sinds Francis Ford Coppola het 

wijndomein heeft overgekocht, hetzelfde als deze was tussen 1934 en 1964: trots staat boven 

winst en trots is er zeker. De wijnen die gemaakt worden bij Inglenook behoren tot de beste wijnen 

van heel de wereld en elk jaar krijgen de wijnen hoge beoordelingen van wijnkenners. De 

organische groeimethoden die door John Daniel gebruikt werden, worden nu weer gebruikt en er 

worden dus geen artificiële middelen meer gebruikt om de wijngaarden van Inglenook te 

beschermen; er worden weer druiven van hoge kwaliteit geteeld, zoals de Cabernet Sauvignon, de 

Petit Verdot en de Cabernet Franc. 

Inglenook Niebaum 1882 

Deze Inglenook genaamd 1882 is gemaakt van 100% Cabernet Sauvignon druiven en is genoemd 

naar het eerste jaar van de productie van het wijnhuis Inglenook. In 2012 waren de 

omstandigheden voor het maken van deze Inglenook perfect door goede temperaturen, geen 

hittegolven en precies genoeg regen. Een geweldig gestructureerde wijn met een perfect volume 

en mooie, droge tannines. Deze Inglenook 1882 heeft een mooie rode kern en heeft aroma's van 

donker fruit waaronder bramen, kwetsen en zwarte kersen maar er is ook donkere chocolade en 

vanille in te vinden. In de mond heeft de wijn een perfecte balans. De combinatie van aroma's, 

smaken, de tannines en de finesse van deze Inglenook zorgt voor een perfecte wijn. 

Alcohol % 14.5% 

Gerecht Mooi bij een entrecote van de grill, lamsbout uit de oven, eend met bessensaus, 
een mooie belegen harde kaas. 

Serveren op 
Appellation 
Blend 
Wijngaard 
Productie 
Vatlagering 

16 – 18° C. 
Rutherford AVA 
100 % Cabernet Sauvignon 
Red Barn, Chateau, Small Block 
3800 kisten 
18 maanden op Franse en Amerikaanse eik, 15 % nieuw 
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5. The Hess Collection - Mount Veeder - 19 Block Cuvée - 2011 
 

    
 
 
Deze Cabernet blend wordt gemaakt van druiven uit 19 wijngaard-blocks, gelegen op de top van 
Mount Veeder (450 tot 600 m). De hellingen zijn steil en de bodem bestaat uit vulkanisch 
gesteente. In iedere wijngaard-block is een andere variëteit geplant.  
  
Hess Collection 19 Block Cuvée Mount Veeder Napa Valley 2011: 
- Donkerrood, violet reflecties op de rand.  
- De Malbec druif geeft aroma’s van blauwe bessen, zoethout en chocolade. De Syrah en 

Cabernet geven rood fruit, zwarte bessen en wilde frambozen. In de achtergrond: eik, vanille en 
kruidnagel. 

- Zachte, toegankelijke tannines. 
 
APPELLATIE: Mount Veeder  
 
DRUIVEN: Cabernet Sauvignon 53 %, Malbec 24 %, Syrah 23 %. In andere jaargangen wordt dit 
soms nog aangevuld met Merlot en Petit Verdot.  
 
SERVEERTEMPERATUUR: 15-17 °C  
 
ALCOHOL: 13,9 % - PH: 3,92 – TA: 0,62 gms/100 ml – RS 0,19 gms/100 ml 
 
LAGERING: 19 maanden in Franse eik (58 % nieuw) 
 
OOGST: 10 oktober – 1 november 2011. Regen in het begin van het seizoen, daardoor latere 
oogst. Lager alcoholpercentage. 
 
WIJN-SPIJS: 
Complexe gerechten: gestoofd/gebraden/gegrild lamsvlees, varkensvlees, eend met lente-uitjes, 
zoete uien, aardse smaken, paddestoelen, aubergine, venkel. Harde kaas. 
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6. Château Talbot – Saint Julien – 4° Grand Cru Classé - 2012 

 
 
Dit indrukwekkende domein dankt zijn naam aan Connétable Talbot, hoofdcommandant van het 
Engelse leger en gouverneur van Guyenne, verslagen door het Franse leger in de beroemde slag 
van Castillon in 1453. Château Talbot bevindt zich op een ideale locatie, op korte afstand van het 
Gironde-estuarium.  
Château Talbot is één van de oudste kastelen uit de Médoc. Het Château werd in de loop der 
eeuwen gelukkig doorgegeven van de ene succesvolle manager naar de andere. Met als gevolg 
dat het volledig terecht werd ingedeeld bij de Grand Cru Classé’s in de 1855 indeling.  
De familie Cordier heeft Talbot sinds het begin van 1900 in eigendom genomen. Verscheidene 
generaties van deze familie hebben hun passie getoond in het belang van de kwaliteit. Naast de 
modernste technieken zweert me trouw aan de meer traditionele methoden. Het samenspel tussen 
mens en natuur, en een eeuwenoud begrip van het uitstekende terroir, brengt elk jaar opnieuw 
verschillende wijnen, maar met steeds evenwichtig en complex.  
Op dit moment zijn het Lorraine en Nancy Cordier die er de leiding in handen hebben. Sedert 2007 
is er serieus geïnvesteerd in het domein en de wijngaard en dit begint zijn vruchten af te werpen. 
Sinds 2008 is Stéphane Derenoncourt aangenomen voor adviezen over de vinificatie wat een 
tweede stap betekende in de richting van betere kwaliteit. 
De reputatie van Talbot is er één van constante kwaliteit en het meest betrouwbaar van alle 
Chateaux uit Saint-Julien. 
 
Château Talbot heeft een magnifiek terroir, een heuvelrug met steenafzettingen (van de Gironde).  

 Cabernet Sauvignon 67% 
 Merlot 26% 
 Petit Verdot 5% 
 Cabernet Franc 2% 

Barrique lagering van 12-14 maanden waarvan 50% nieuw hout. 

Kleur:  Rood, Intens purper. 

Neus:  Rood fruit met vanilletoets, zwarte bessen, tabak, koffie aroma’s, cederhout, cassis Stevige 
wijn met zachte tannines en een strelende textuur. 

Mond:  Stevige wijn met zachte tannines en een strelende textuur. Soepele, zachte aanzet, vol, 
met veel fris, fijn fruit en een zeer verleidelijke halflange afdronk.  

Gastronomie: Rood vlees, wild, stevige kazen 

 

 


