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CONDRIEU
Geschiedenis
Reeds ten tijde van het Griekse rijk (vandaar wellicht de afkomst uit Dalmatië) werd viognier verbouwd.
Keizer Domitianus liet de wijnstokken vernietigen omdat hij van oordeel was dat de wijn een slechte invloed
had op zijn leger. Maar rond 92 na Christus liet keizer Probus de wijngaard herplanten en gaf hierbij aan dat
de wijn de mensen beter zou maken tegen het jaar 280 na Christus. Condrieu dat eerst een gallo-romeins
dorp was, werd nadien eigendom van de kerk van Lyon.
In de 12e eeuw liet de aartsbisschop het kasteel bouwen dat ook nu nog boven de gemeente uittorent en dat
bedoeld was om de talrijke aanvallen af te slaan. Daarna is Condrieu, net als Saint Michel en Vérin, de
bakermat geworden van moedige schippers die met hun schepen het transport op de Rhône verzekerden
tussen Lyon et Beaucaire...
De wijnen van Condrieu genieten reeds eeuwenlang een uitstekende faam: De pausen van Avignon wisten
drommels goed waar Condrieu voor stond.. Er waren evenwel ook harde tijden: de phylloxeraramp, de
oorlog van 14-18, de crisis van de jaren 30 en de industrialisering waren bijna fataal voor de druiven en de
wijn. In de eerste helft van de 20e eeuw werden de wijnen van Condrieu door Curnonsky als een van beste
witte wijnen van Frankrijk geroemd. In de jaren 50 hield de wijnmarkt van Condrieu, de oudste uit de streek,
op te bestaan... omdat er geen wijnbouwers meer waren. En er restte nog nauwelijks een tiental hectare die
werden bebouwd van de 170 die bij de oprichting van de A.O.C. waren aangeduid. In 1940 behoorden nog
slechts 3 gemeenten tot de AOC: Condrieu, Vérin en Saint Michel. In 1967 werd ze uitgebreid naar vier
buurgemeenten, Chavanay, Saint Pierre de Boeuf, Malleval en Limony waardoor de oppervlakte 387 ha
groot werd… waarvan evenwel slechts een tiental hectare waren aangeplant. Onder impuls van enkele door
de viognierdruif gepassioneerde wijnbouwers, herrijst het wijngebied in de jaren 80: de verlaten hellingen
worden weer aangeplant en de terrasmuurtjes worden heropgebouwd. In 1986 herzien de wijnbouwers van
Condrieu het areaal van hun appellation. Een derde van de oppervlakte wordt geschrapt zodat alleen de
meest zuidelijk gerichte hellingen overblijven. Dat zijn dan ook de plaatsen waar de viognier het beste
gedijt.
1940 De AOC is een feit CONDRIEU
Het wijngebied van Condrieu, op de rechteroever van de Rhône, heeft wereldfaam verworven met zijn witte
wijnen. En wat voor een kleur voor de meest noordelijke appellation van de Rhônevallei … Deze
overweldigende wijnen ontlenen hun uitzonderlijk karakter aan de viognierdruif, die hier in haar originele
terroir is aangeplant. De smalle terrassen van de appellation bestaan doorgaans uit graniet en “arzelle”, een
mengeling van rotsen die in stukken breken, graniet, mica, schist en klei, waaraan de wijnen van Condrieu
hun fruitige aroma’s van witte perzik en abrikoos ontlenen. De befaamdste wijngaarden liggen boven de
hoge rechteroever van de Rhône, bezuiden de Côte-Rôtie. Wijnliefhebbers gaan het liefste van al buiten de
dorpskom een eindje stappen door de wirwar van wijnstokken op de hellingen en op de flanken van de hoge
granietrotsen genieten van een befaamde witte cru.
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Geografie
Het wijngebied van de appellation ligt 40 km bezuiden Lyon en op 10 km van Vienne. Het strekt zich uit
over een honderdtal hectare op de grens van 3 departementen. Het is verspreid over 7 gemeenten: Condrieu,
St Michel sur Rhône, Vérin, Chavanay, Saint Pierre de Boeuf, Malleval en Limony in de departementen
Rhône, Loire en Ardèche.
Klimaat
Eerder een continentaal klimaat, van het Lyonese type, met minder mediterrane invloeden. Het is er in de
zomer evenwel zeer warm vanwege de ligging op het zuiden en de steengrond die de warmte opslaat.

Bodem
De rechteroever van de Rhônevallei tussen Saint Roman en Gal en Serrières heeft een topografie met veel
contrasten: recente aanslibbingen van de Rhône, terrassen zonder reliëf, onderbreken de zeer steile hellingen
en vormen de overgang tussen deze hellingen en het “plateau van Pélussin”. Hier groeit het wijngebied, dat
aanleunt tegen de moederrots, dankzij de talrijke en smalle “chayées” die een permanent onderhoud vergen.
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Sedert het primaire tijdperk hebben de rotsen tal van transformaties ondergaan. Momenteel ligt het gezonde
graniet op de diepere gedeelten van de genivelleerde terrassen. Binnen het veranderde grensgebied is de rots
brokkelig geworden en huist er veel klei in de spleten.
Vooral omdat de klei altijd een waterreserve heeft, zijn deze barsten zijn goed voor de wortelgroei en dus
ook voor de gezondheid van de druivelaars van Condrieu. De bovenlaag van dit grensgebied dat op de
hellingen hoe dan ook niet diep is, bestaat uit gewijzigde of intact gebleven mineralen, stukken rots en klei.
De chayées houden dit mobiele gedeelte vast, waardoor er een bodem kan ontstaan die rijker is aan
organische stoffen.
In de jaren 50 was de viognierdruif nagenoeg uit het druivenlandschap verdwenen, maar de passie van
enkele wijnbouwers van de appellation kon haar in leven houden, om in de jaren 80 te herrijzen. De AOC
heeft momenteel een oppervlakte van 110 hectare en is met name in de VS uitgegroeid tot een
wereldreferentie.
Druivensoort
Bij de productie van de Condrieu wijnen wordt slechts één druivenras gebruikt: de viognierdruif. Deze
unieke druif maakt van de Condrieu een smeuïge en gulle wijn. In het glas bekoort hij met zijn goudgele
kleur met daarin enige groene schittering. Deze frisse maar sterk geparfumeerde wijn pronkt met zijn florale
toetsen van viooltjes of fruitige aroma’s van mango en abrikoos. In de afdronk duiken dan weer toetsen op
van muskus, kruidenkoek en tabak. De voor oxidatie gevoelige wijn dient jong te worden gedronken.
Smaakpatroon
De goudgele, delicate en kruidige Condrieu, die zijn kwaliteiten uitsluitend te danken heeft aan de
onvoorspelbare en subtiele viognier – een inheems ras van Condrieu (volgens sommige bronnen afkomstig
uit Dalmatië) waarvan de legende beweert dat Probus achter de ontwikkeling van de verbouwing stond –
geeft het beste van zichzelf wanneer hij jong wordt gedronken. Hij is iets vet in de mond, heeft een goed
onderbouwde structuur die aroma’s van perzik en viooltjes vrij laat komen
PRODUCTIEOPPERVLAKTE
192hectares
TOTALE PRODUCTIE
7 443hl
GEMIDDELDE
JAAROPBRENGST
39hl/ha

Château-Grillet
Inleiding
De wijngaard strekt zich uit over 2 gemeenten in het departement Loire, Saint-Michel-sur-Rhône en Vérin,
op de rechteroever van de rivier. Het opmerkelijk van de appellation is dat deze slechts bestaat uit één
château dat één eigenaar kent. Dit verschijnsel wordt cru monopole genoemd. Grillet ligt als een enclave
binnen de appellation Condrieu.
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De flessen waarin Château-Grillet gebotteld wordt zijn altijd bruine flessen van 70 centiliter met gele
capsules. Ze lijken veel op de slanke rijnwijnflessen.
Omdat de wijnen slechts heel beperkt ter beschikking komen en uniek zijn geworden, worden hoge prijzen
per fles betaald.
Geschiedenis
Dit wijngebied bestaat al minstens sinds de Romeinse bezetting. Het wordt regelmatig geciteerd in de
kronieken van reizigers (en van liefhebbers) uit de 17e en 18e eeuw! Heden ten dage behoort dit beroemde
kleine domein toe aan een enkele eigenaar.
Het AOC decreet

Château-Grillet is sedert 1936 geklasseerd als AOC voor de witte wijnen. Het alcoholpercentage moet
minstens 11% bedragen. De opbrengst mag maximaal 37 hectoliter per hectare opleveren. De witte wijn
moet voor 100% uit de viognier druif bestaan.
De Wijnen
De witte wijnen hebben een schitterende kleur die mettertijd goud verkleurd. Zijn boeket is aanvankelijk
zeer bloemig en biedt na een tijdje aroma's van honing, perzik en abrikoos. Ze zijn rijk en fluwelig in de
mond en hebben de smaak van druivenbloemen en amandelen, soepel en rond, niet zurig. Ze gaan perfect
samen bij zoetwatervis. De fles dient enkele uren voor het verbruik geopend te worden om hem te laten
ademen, het is nog beter hem te decanteren.
Deze wijn brengt de eerste twee jaar door in de kuip of in eiken vaten en de kelders van het kasteel. Hij kan
jong gedronken worden, maar hij krijgt bij het verouderen een heerlijk zachte smaak die men bij geen enkele
andere wijn treft.
De oogst wordt in september binnen drie dagen binnengehaald en de druiven worden pneumatisch geperst.
De gisting gedurende 15-20 dagen vindt plaats bij 25°C in geëmailleerde vaten waarin ook de malolactische
gisting plaatsvindt. De wijnen worden gedurende twee jaar opgeslagen in wijnkelders, waarvan aanvankelijk
gedurende zes maanden op oude houten vaten of foeders. Voor het bottelen wordt eerst gefiltreerd.
Uitlevering vindt pas twee jaar na de oogst plaats.
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Klimaat
Zeer warme zomers, zacht najaar, regelmatige neerslag. Ligging: pal zuid, zeer zonnig, beschut tegen de
noordenwind.
Terroir
Granietzand op steile terrassen.
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CÔTE-RÔTIE
De wijnen van Côte-Rôtie halen hun kwaliteiten uit de extreem steile
hellingen van de appellation
GESCHIEDENIS
Reeds tweeduizend jaar geleden prezen de Latijnse schrijvers Martialus, Plinius de Oude of de Griekse
schrijver Plutarchus de wijnen van de Côte-Rôtie onder de naam «vin viennois». De eerste geschreven
documenten over Ampuis en de Côte-Rôtie dateren uit de 6e eeuw.
Tijdens de middeleeuw en de renaissance winnen de wijnen van Ampuis nog aan faam en in de 18e eeuw
worden de wijnen van de Côte-Rôtie reeds aan de koninklijke hoven van Engeland, Rusland, Pruisen en
uiteraard ook Frankrijk geserveerd. In 1890 bereikt het wijngebied zijn hoogtepunt: zelfs het kleinste plekje
dat op de hellingen aan de zon is blootgesteld, wordt bebouwd.
Phylloxera en andere ziektes konden de wijngaarden niet klein krijgen, maar voor de oorlog van 1914-1918
moeten honderd vijftig wijnbouwers naar het front, waardoor de hellingen deels aan hun lot worden
overgelaten.
In 1960 werden op nog slechts een zestigtal hectare wijndruiven verbouwd. De jaren 1980 betekenen de
wederopstanding van het wijngebied. De appellation krijgt een nieuwe dynamiek en tegelijk ook
internationale bekendheid.
Geografie
Het wijngebied van Côte-Rôtie ligt op de hellingen van de rechter Rhône-oever en strekt zich uit over drie
productiegemeenten: Saint-Cyr sur Rhône, Ampuis en Tupin-Semons. Het ligt op een tussen 180 en 325 m.
Er zijn 73 geklasseerde lieux-dits (gehuchten).

Klimaat
De op het zuiden gerichte appellation heeft niet veel last van de noordenwinden en geniet van een gematigd
continentaal klimaat dat ook wel het "Lyonese klimaat" wordt genoemd: geen al te koude winters, warme
zomer met relatief regelmatige neerslag. De mediterrane invloed is te zien (en voelen) aan een
«uitdrogende» zuidenwind.
BODEM
De zeer steile hellingen van Côte-Rôtie kunnen soms 60° steil zijn. Aangezien nagenoeg alle wijngaarden op
metamorfe rotsen zijn aangeplant is de vorming van drie verschillende terroirs het gevolg van verschillende
druk en temperatuur, die in het zuiden van de appellation hoger zijn: in het noorden glimmerlei, in het
zuiden gneis en in het uiterste zuidoosten menggesteente. DE voornaamste climats zijn Côte Blonde en Côte
Brune. Côte Blonde heeft een granieten bodem en zorgt voor elegantie. Côte Brune heeft ijzer en schist in de
grond en geeft de wijn stoere kracht.
In Côte-Rôtie wordt de moederrots gekenmerkt door tal van breuken waarlangs de wortels van de
wijnstokken bij water en andere voedende stoffen komen.

Grapes House of Wines waar informatie hoog in het vaandel staat

SMAKEN
Côte-Rôtie is de enige rode wijn van de noordelijke Côtes du Rhône du Nord waar viognier (tot 20%) bij de
syrah wordt gevoegd. Syrah zorgt voor wijn van hoge kwaliteit met dieprode kleur en heerlijke tannines.
Viognier geeft de syrah meer finesse en aroma. Deze wijnen hebben een donkere robijnrode kleur.
PRODUCTIEOPPERVLAKTE

308

hectares

TOTALE PRODUCTIE

12 606
KLEUR


100%ROOD
GEMIDDELDE
JAAROPBRENGST

41hl/ha

hl
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Climats

Proeverij:
4 fl.CONDRIEU "La Galopine"2015 Maison Delas Frères
Delas Frères is in 1835 opgericht door Charles Audibert en Philippe Delas. Reeds in 1879 had het wijnhuis
een wereldwijde reputatie en won in Sydney de eerste gouden medailles. In 1924 werd de oorspronkelijke
naam Audibert & Delas veranderd in Delas Frères. Om aan de toenemende vraag naar wijn te kunnen
voldoen werd na de Tweede Wereldoorlog een investering gedaan in de aankoop van wijngaarden in
Chateauneuf-du-Pape en Hermitage. In de zestiger jaren van de vorige eeuw was Delas Frères een van de
meest toonaangevende wijnbedrijven in de Rhône, met eigen wijngaarden in Hermitage, Cornas, Côte Rôtie
en Condrieu. Tot op de dag van vadaag is Delas Frères eigenaar van topwijngaarden in Hermitage zoals Les
Bessards en Marquise de la Tourette, Chateauneuf-du-Pape, Côte Rôtie, Cornas, Condrieu, St. Joseph,
Crozes-Hermitage,Côtes du Rhône en de Ventoux regio. Deze Condrieu heeft een grote verscheidenheid aan
verbazingwekkende en complexe aroma's; viooltjes, abrikozen, perziken, honing en gedroogd fruit. In de
smaak zijn deze overvloedige en weelderige aroma's rijk, hoogst verleidelijk en met een vettige structuur en
een grote hoeveelheid tropisch fruit in de afdronk.
4 fl CONDRIEU "Amour de Dieu" 2016 Vins Jean-Luc Colombo
Jean-Luc Colombo is een relatief jong bedrijf naar Franse wijn normen. Het gezin kont uit Marseille, JeanLuc verhuisde in 1982 met zijn vrouw Anne, naar Cornas in het hart van de Rhône-vallei. Het idee was het
starten van een apotheek en een oenologie labo. Vier jaar later kocht hij zijn eerste wijngaard – Les Ruchets
– en vierde zijn eerste jaargang in 1987. De wijn deed het jaar na jaar beter en in 1993 besloten Anne en
Jean-Luc hun apotheek te verkopen om zich zo te kunnen richten op het wijnhuis. De eerste stap was
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investeren in meer wijngaarden en een huis op de Cornas hellingen kopen, evenals het werken als een
negociant in deze beroemde regio. Vandaag staat Jean-Luc Colombo bekend om hun geweldige wijnen uit
de noordelijke en zuidelijke Rhône en het Middellandse - Zeegebied, en exporteert naar meer dan vijftig
landen. Een wijn die zijn naam alle eer aandoet, de liefde van Goden. Mooi complex, vol hints van
specerijen, abrikoos en perzik karakters. Ondanks de intensiteit, blijft hij verrassend fris en perfecte in
balans. “hints van specerijen, abrikoos en perzik karakters. In de mond rijk en machtig, aromatische met een
lange maar elegante afdronk. ”
4 fl CÔTE ROTIE "Seigneur de Maugiron"2015 Maison Delas Frères
Krachtige maar toch subtiele geur van zwarte- en rode bessen, zoethout en een iets rokerige ondertoon met
op de achtergrond licht vanille. De smaak toont een lichte tannine structuur, een goede balans met een zijdeachtig karakter. De wijn heeft een goede concentratie en een delicate afdronk.
4 fl CÔTE ROTIE "La Divine"2016 Vins Jean-Luc Colombo
Jean-Luc Colombo, geprezen als wijnwinnaar van de Rhône, heeft een internationale reputatie opgebouwd
met het maken van innovatieve wijnen die origineel, gedenkwaardig en met veel persoonlijkheid zijn.
Ondanks een resolute afkeer van verandering in de regio Cornas, heeft Colombo schaamteloos
geïntroduceerde innovatieve methoden geïntroduceerd in zijn wijngaarden en tijdens het hele
productieproces, gebaseerd op respect voor de natuur en zijn fundamentele overtuiging dat goede wijn het
hoogtepunt is van drie belangrijke elementen: terroir, menselijk streven en moderne technieken voor
wijnmaken. Het resultaat? Een meer toegankelijke stijl van wijnen uit de Rhônevallei, die een overdaad aan
fruit en expressiviteit weerspiegelt en het volledige potentieel van de Syrah-druif demonstreert wanneer deze
wordt verbouwd in het unieke terroir van Cornas. Door zijn intense toewijding heeft Colombo de wijnen van
Cornas in de internationale schijnwerpers gebracht. Het bedrijf omarmt nu wijnen met grote benamingen
van de Rhône-vallei en de regio's Languedoc en Roussillon in Zuid-Frankrijk. Mooie donkere robijnrode
kleur. Fantastische rokerige neus van exotische kruiden en jammy zwart fruit. Volle smaken hebben de
overhand; een zeer complexe, geconcentreerde wijn. Een eersteklas combinatie met lamsgerechten, en wild
gevogelte.
En nog een paar verrassingkjes !!!!!

